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Vážené
kolegyně,
vážení
kolegové,
Seznam inzerentů
vzhledem k tomu, že se jedná již o čtvrté číslo našeho časopisu
v tomto roce, je jasné, že se nekompromisně blíží konec roku. A to
je vždy čas bilancování, čas ohlédnutí a také čas plánování toho, co
nás čeká příští rok. Už nyní je podle všech dostupných informací
jasné, že náš obor kopíruje situaci vývoje naší ekonomiky, a tudíž
je v plusových číslech. Díky tomu můžeme s jistotou říct, že to byl
rok z tohoto pohledu velmi zajímavý a úspěšný.
Nemůžu nepřipomenout jeden velmi důležitý okamžik. Jde o změnu
vyhlášky ministerstva financí, která po několik let způsobovala optikům mnoho starostí. Všichni jsme rádi, že dnešní situace při regulaci
cen odpovídá jak potřebám našich zákazníků, tak i potřebám vývoje
v oboru oční optiky. V tomto směru nás čeká hodně práce i v příštím
roce. Je to především proto, že celá složitá otázka tvorby cen a regulace cen zdravotnických prostředků se přesouvá z ministerstva
financí na ministerstvo zdravotnictví. Jaké překvapení, jaké ideové
záměry a jaké možné komplikace nás pod střechou ministerstva zdravotnictví čekají, se v tuto chvíli dá odhadnout jenom velmi těžce.
Dovolte mi zavzpomínat na ještě jeden okamžik našeho společného odborného života v roce 2007. Na plné obrátky se rozběhlo
vzdělávání optometristů a také získávání kreditních bodů. Je radost
sledovat, kolik kolegů se odborně setkává a jak postupně roste i odborná kvalita jednotlivých vzdělávacích setkání. Trvalé vzdělávání se
tak stává neoddělitelnou součástí profesního působení optometristů,
ale také nástrojem konkurenčního boje. Mnoho firem pochopilo, že
dobře připravený seminář může být tím, co více propojí tzv. dodavatelsko-odběratelské vztahy.
Příjemným zjištěním je i společenské postavení organizace SČOO,
která správně na svém kongresu ukázala, kam se může naše další
vzdělávání ubírat a jakým směrem.
Vážené kolegyně a kolegové, je čas, kdy se všichni těšíme na trochu relaxace, klidu a radosti. Je mi ctí, že Vám mohu touto cestou
popřát klidné a příjemné prožití všech blížících se svátků. Prosím
zvolněte tempo, odpočiňte si, udělejte to, na co během roku není
čas – věnujte se svým příbuzným a sobě. V novém roce Vám přeji
za sebe a za celou redakci časopisu Česká oční optika hlavně zdraví
a štěstí, protože, jak se říká, to ostatní už seženeme.
Vše nejlepší a mnoho úspěchů v roce 2008.
Ing. Ivan Vymyslický
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Wavefront technologie

© Rodenstock

• Ideální pro spotĜebitele, kteĜí požadují
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Bohumil Kučera
český optik a inspirátor
české Nobelovy ceny
22. 3. 1874

Semily

16. 4. 1921

Praha

Nepochybně nejtalentovanější český fyzik první čtvrtiny 20. století vykonal pro naši vědu velmi mnoho, ačkoliv se dočkal pouhých 47 let života, čili vědecké tvůrčí
činnosti mohl věnovat pouhé dvě desítky let; z nich
ještě musíme nejméně polovinu odečíst na rozsáhlou
pedagogickou činnost profesora experimentální fyziky
Karlovy univerzity a ředitele tamního velkého Fyzikálního
ústavu. Napsal přibližně čtyřicet velkých vědeckých prací a také jeho činnost učitelská byla nevšední, jak o tom
svědčí vzpomínky jeho žáků; k nim patřil např. Jaroslav
Heyrovský, který navázal na Kučerovy práce z roku
1903 o závislosti povrchového napětí mezi rtutí a elektrolytem na elektrickém napětí mezi nimi. Odtud vedla
cesta k objevu dalších zákonů, k vynálezu polarografie
a poté do Stockholmu pro Nobelovu cenu za chemii.
Obálka jedinečné knihy profesora Kučery (www.opto.cz)

Již sama lokalizace jeho rodiště v tehdy
poněmčených severních Čechách je předpokladem pro jeho bikulturní orientaci –
od útlého mládí uměl stejně dobře česky
jako německy a také se později pohyboval
vzhledem ke svému mimořádnému nadání
a hlubokému fyzikálnímu a matematickému
vzdělání ve vědeckých institucích a na univerzitách v někdejším Rakousko-Uhersku
i Německu jako ryba ve vodě.
Studoval fyziku na Filozofické fakultě Karlovy
univerzity, kde byl žákem zakladatele české
experimentální fyziky, profesora Vincence
čili Čeňka Strouhala, poté na polytechnice
v Zürichu a v roce 1900 se stal asistentem
na technice v Darmstadtu. Tam se stal docentem experimentální fyziky v roce 1903 a ještě
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téhož roku odešel do Prahy k profesoru Strouhalovi, který ovšem záhy poznal, že právě on je
jeho nejlepším a nejnadanějším žákem z těch,
které za svého čtyřicetiletého působení poznal.
Proto také právě jemu předal funkci ředitele
na svém životním díle, jímž byl Fyzikální ústav,
který kdysi vybudoval od základního kamene
až po největší fyzikální pracoviště v celém
tehdejším Rakousku. Přitom také očekával,
že právě Kučera bude tím, kdo dokončí jeho
druhé monumentální dílo – české kompendium
experimentální fyziky, z něhož Strouhal napsal
již čtyři mohutné svazky; na Kučeru čekal pak
poslední svazek – Elektřina a magnetismus.
Žel, k lítosti celé naší vědecké veřejnosti
a k velké škodě české fyziky se tak však nestalo – neboť nad rakví svého nástupce mluvil

již penzionovaný jeho učitel Strouhal, který
chápal neštěstí Kučerovy rodiny stejně jako své
vlastní, přinejmenším už proto, že jeho veledílo
zůstane torzem! Mezi pozůstalými byly sice dvě
Kučerovy dcery – Alexandra a Bohumila, dva
synové a dvě dcery Strouhalovy, z nichž však
žádný buď pro věk nebo druh vzdělání nebyl
schopen jejich společné dílo dokončit; ostatně
za necelý rok poté umírá i sám Strouhal, čímž
vyhasíná celá jedna větev zakladatelů české
fyziky a optiky.
Vidíme tedy, že Kučeru potkalo na konci
života veliké neštěstí; bylo prý způsobeno
zejména kuřáckou náruživostí tohoto milého,
demokraticky smýšlejícího i vystupujícího
a vždy mladého muže, který se dovedl vesele
bavit..., ale také rychle se rozhodovat a při-

osobnost osobnost osobnost osobnost osobnost osobnost osobnost osobnost osobnost osobnost osobno

Nejtalentovanější český fyzik první čtvrtiny 20. století
jatá rozhodnutí stejně rychle, ale nesmírně
důkladně také realizovat, jak to ukázaly jeho
vědecké výsledky a publikační tvorba. Na počátku života však měl mimořádné štěstí – velmi
bohatou babičku, která se v něm viděla a která
neváhala obětovat cokoliv, co by potěšilo a co
by dopomohlo k růstu jejího Bohouška.
Všimněme si nyní, co udělal tento vynikající muž pro optiku a poté alespoň heslovitě
vyjmenujme, co udělal mimo optiku. Je
paradoxní, že tento mladý profesor experimentální fyziky učil na Karlově univerzitě
„vyšší experimentální fyziku“, což byla fakticky teoretická fyzika (!) v nejlepším slova
smyslu. A v rámci této povinnosti napsal první
českou knihu o geometrické optice „Nástin
geometrické optiky a základů fotometrie“,
jež vyšla v roce 1915, čili v krušných podmínkách první světové války, a to v sérii těch
největších a nejkvalitnějších knih, zvaných
Sborníky Jednoty českých mathematiků
a fysiků jako svazek 14. o rozsahu 480
stran. Zároveň s Havelkovou Geometrickou
optikou I, II z let 1955–6 představuje dodnes
vrchol nejen české, ale celosvětové tvorby
v tomto oboru. Jako první u nás zavádí Kučera moderní jenskou znaménkovou konvenci
a na rozdíl od Havelkovy knihy, spějící co
nejrychleji k průmyslovým aplikacím, důkladně analyzuje také základní pojmy a zákony
celé geometrické optiky, takže pro českého
optika představují obě tyto knihy to nejlepší,
co může mít k dispozici.

Osciloskop zobrazující polarografickou křivku
získanou ze rtuťové elektrody. V pozadí fotografie
profesora Kučery.

Kučera však také učil praktickou fyziku, prováděl a řídil fyzikální měření studentů – a proto také
napsal obsáhlou „Praktickou fysiku“ – což je
doslova skriptum, tj. dílo psané rukou! V něm je
na stejné teoretické a matematické výši také vše
nejdůležitější z optiky. Již tato dvě díla by stačila
Kučeru zařadit na úroveň vynikajících profesorů
fyziky a optiky. Ve skutečnosti však představují
pouhý malý zlomek jeho vědeckých děl.
O pracích směřujících k polarografii již byla
zmínka. Velké zásluhy má však Kučera rovněž
o mechaniku, v níž je autorem slavné vysokoškolské učebnice „Základy mechaniky...“
z roku 1921, jež patří k vrcholům naší literatury
v tomto oboru, přičemž je to zároveň naše první
učebnice, zpracovaná čistě vektorově, čímž
zároveň razí nové cesty fyzice... Celá řada jeho
prací se týká radioaktivity, kde měl významné
kontakty s Curieovými v Paříži. Mechaniky se
také týká Kučerova část ve 2. vydání Strouhalovy Mechaniky věnovaná molekulární
mechanice; do téhož oboru patří i jeho obsáhlá
studie „Tajemství dalekonosných děl“ a další.
Rozsáhlé jsou také jeho studie z oblasti elektrodynamiky a hluboké filozofické pojednání
„O atomismu“.
Své práce psal Kučera česky, menší část,
zejména některé původní vědecké práce,
také německy. Pro odborníky měly dále
ve své době mimořádný význam jeho velmi
zasvěcené každoroční referáty „Přehled
pokroků fyziky za rok...“, jež se týkaly vždy
určitého vybraného oboru, což dělal jako
redaktor fyzikální části našeho tehdy jediného
vědeckého časopisu v oboru matematiky a fyziky („Časopis pro pěstování mathematiky
a fysiky“).
Rozsáhlé a četné jsou také jeho publikace
populární, uveřejňované tehdy v časopisech
Živa, Venkov, dále přílohy pro středoškolské
žáky a učitele v „Časopise pro pěstování...“
apod. O tom, že tento nevšední učitel měl
také nevšední žáky, by svědčil výčet těch nejznámějších, který by však byl dlouhý; uveďme
tedy alespoň potomního profesora teoretické
fyziky Karlovy univerzity Františka Závišku
a dále profesora experimentální fyziky Augusta

Žáčka, mj. pozdějšího vynálezce základních
částí radaru a objevitele příslušných teorií,
o kterého měli proto po roce 1945 mimořádný zájem zejména američtí odborníci v tomto
oboru; za jejich vysokými důstojníky se prý
na univerzitě u Žáčka dveře takřka netrhly. To si
ovšem dobře zapamatovali komunisté na fakultě, takže právě tento nástupce a pokračovatel
Kučerův byl mezi prvními propuštěnými po „vítězném únoru“ roku 1948. Záviška byl ovšem
záhy spíše Kučerovým kolegou jako nástupce
profesora teoretické fyziky Františka Koláčka;
narodil se totiž ve stejném roce jako Einstein
(1879), ale zemřel o deset let dříve (1945),
po vysilujícím pochodu smrti mezi koncentračními tábory, ač již v péči Američanů.
Kučera se jako první u nás hodlal soustředit na radioaktivitu a nukleární fyziku; byl by
pravděpodobně také dokončil Strouhalovo
veledílo, přičemž jeho pojetí elektrodynamiky by bylo bývalo jistě jedinečné obsahem
i zpracováním. Záviška zhodnotil situaci
lapidárně: v době, kdy naše fyzika stála před
novými úkoly (po převratu v roce 1918) a před
velkou prací organizační, odešel Kučera.
Citujme Záviškova slova: „Ztráta muže jeho
talentu a významu právě v této době byla pro
nás dvojnásob bolestná a na dlouhou dobu
nenahraditelná“. Jeho dílo o optice je tu však
natrvalo k dispozici všem, kteří mají hlubší
zájem pochopit její základy.

RNDr. Vladimír Malíšek, CSc.

Literatura:
1. Záviška, F.: Prof. Dr. Bohumil Kučera, Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky,
LI, 1922, str. 240–247
2. Šafránek, J.: Literatura fysikální, Sfinx, Bohumil Janda, Československá vlastivěda X,
Osvěta, str. 416–432
3. Novák, V.: Vzpomínky a paměti, 1., Nákladem vlastním, 1939, Brno
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Nymburk 2007
aneb XIV.kongres České
kontaktologické společnosti
Ve dnech 9.–11. 11. 2007 proběhl ve Sportovním centru Nymburk již XIV. kongres (výroční sjezd) České kontaktologické společnosti.
Na sjezdu jsme přivítali přes 280 účastníků
a 17 vystavovatelských firem.
Skupina účastníků ze Slovenska vtiskla
sjezdu opětovně mezinárodní charakter, což
učinilo také několik hostů z dalších evropských zemí.
O letošní sjezd byl velký zájem. Jednalo se
o akreditovanou akci, garantovanou ČLK.
Lékaři, kteří absolvovali odborný program
sjezdu, obdrželi certifikát (více než 7 kreditů), optometristé pak pro své kontinuální
vzdělávání získali podle rozhodnutí SČOO
9 kreditů.
Odborný program měl tradičně velmi
dobrou úroveň a kromě spor tovního
a společenského vyžití byl doprovázen výstavou firem, soutěží o nejlepší studentský
příspěvek (letos zvítězila brněnská odchovankyně Bc. Eva Mráčková). Prohloubit
své praktické dovednosti měli příležitost ti
účastníci, kteří se přihlásili na doprovodný
workshop opakující se ve třech termínech. Tentokrát jej nabízely 2 firmy, a to
na téma „Zobrazovací metody u aplikace
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kontaktních čoček“ (společnost MEOPH)
a „Využití fluoresceinu v klinické praxi“
(společnost CIBA Vision).
Tradičně v sobotu odpoledne proběhla
v rámci kongresu valná hromada ČKS, která
schválila přednesené zprávy o činnosti,
hospodaření, návrh rozpočtu na příští rok
i zprávu revizní komise. V diskuzi byl hlavním
tématem, a to i v průběhu celého sjezdu, volný
prodej kontaktních čoček v internetových
obchodech nebo v obchodních řetězcích.
Zaznělo i několik zajímavých nápadů jak
takové konkurenci čelit.
XIV. v ýroční sjezd ČKS, k ter ý spon zorovaly firmy Ciba Vision Europe AG,
Johnson & Johnson, divize Vision Care,
Ursapharm, Geodis, Neomed, Optimum
Distribution CZ & SK, Oculus, Alcon Pharmaceuticals, MEOPH, Essilor – Optika
a Wichterle & Vacík s.r.o., byl sice kvalitní,
úspěšný, náročný, ale v současné chvíli je
již minulostí.
Obraťme tedy pozornost k nadcházejícímu XV. kongresu, který bychom ve dnech
7.–9. 11. 2008 chtěli zorganizovat jako
mezinárodní akci a zajistit pro něj kvalitní zahraniční řečníky. Takže už nyní si rezervujte
příslušný termín v diáři na příští rok a hlavně,
pojeďte s námi do Nymburka.
Ing. Jiří Michálek, CSc.
Ing. Taťána Fenclová
Česká kontaktologická společnost

Biofinity™ – nové kontaktní
čočky na českém trhu
Společnost NEOMED s.r.o. uvedla v říjnu
na trh nové silikon-hydrogelové kontaktní
čočky Biofinity™ od společnosti CooperVision,
což je 3. největší výrobce kontaktních čoček
na světě. Čočky využívají technologii Aquaform™, která umožňuje velmi dobrou propustnost kyslíku, a také mají velmi dobrou slznou
vrstvu, která vytváří hladký povrch čočky. Mohou zůstat na oku až 30 dní a 29 nocí. Klinické
studie prokázaly, že 92,3 % testovaných bylo
s čočkou spokojeno. Podrobnosti o novém
typu čoček naleznete na straně 88.

Veletrh Opti' 08 v Mnichově –
výkladní skříň designu
Veletrh Opti‘ 08 otevře své brány pro návštěvníky
11. ledna 2008 a představí nabídku nejvýznamnějších výrobců brýlových obrub, kontaktních
a brýlových čoček, přístrojů, nástrojů a pomůcek
pro optiky. K největším lákadlům budou jistě patřit
kolekce slunečních brýlí pro léto 2008, které budou vzhledem k lednovému termínu konání veletrhu
mít svou premiéru. Velká pozornost bude rovněž
věnována výrobkům a pomůckám pro zrakově
postižené – tato oblast optiky bude stěžejním tématem odborného přednáškového fóra v hale C4.
Více informací naleznete na straně 74. Pokud se
rozhodnete pro návštěvu veletrhu Opti‘ 08, veškeré
informace, nabídky ubytování a zájezdů na veletrh
najdete na www.expocs.cz.

Milí čtenáři, děkujeme Vám za přízeň, kterou věnujete časopisu Česká oční optika,
a do nového roku 2008 Vám přejeme:
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Vaše redakce

8

Česká oční optika 4/2007

v

m

marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing mark

Kam kráčíš oční optiko
aneb rok 2008 za dveřmi

Pro velké firmy právě nyní nastalo období,
kdy nemají moc času na každodenní práci.
Důvod je jednoduchý – plánují vše potřebné
na rok 2008. Vyhodnocují uplynulý rok, připravují marketingovou strategii, odhadují vývoj
ekonomiky a oboru oční optika, připravují
personál na další rok.
Položme si otázku, jak se nad příštím rokem
zamýšlíme my, běžní podnikatelé, zda také
plánujeme, zda také připravujeme investice,
zda také máme marketingové plány, zda uvažujeme o odborných školeních.

Rok 2007
Žijeme v reálném světě. Ten ekonomický je
založen na nabídce a poptávce. Ekonomická
podstata světa znamená počítat s výkyvy
na trhu. Jednou je v oběhu více, jindy zase
méně volných finančních zdrojů. Ze situace,
která nyní panuje v České republice, ale
i na Slovensku, je zřejmý vzestup ekonomiky.
Rostou především tržby v maloobchodě, klesá
nezaměstnanost (až na téměř nezdravých méně
než 6 % v ČR, viz graf 1), roste tlak na zvyšování
mezd, a tím i na inflaci. Makroekonomická

situace se dnes dotýká každého a oční optici
nejsou výjimkou. Oční optika tedy rozhodně
nestojí stranou všech těchto změn. Pokud se
podíváme na vývoj oboru v roce 2007, můžeme
vysledovat několik zajímavých jevů.
Obrat
Průměrný nárůst obratu v očních optikách
je přibližně 8–11 %. Pokud je ve Vaší optice
nárůst menší, stojí za zamyšlení, proč tomu
tak je. Dodavatelé zboží do očních optik by
se rovněž měli zamyslet nad tím, zda vykazují
nárůst v podobném tempu, nebo ztrácejí svůj
podíl na trhu.
Co stojí za tímto růstem?
– Dobrá situace celé ekonomiky,
– vyšší mzdy,
– v ětší zájem nakupujících o kvalitnější
a značkové zboží,
– posilující koruna; díky tomu se nemusí
zvyšovat cena dováženého zboží, to se
totiž stává přístupnějším (graf 2),
– zlepšení služeb a nabídky v očních optikách,

Makroekonomická situace ČR
graf 1
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graf 1 Nezaměstnanost v ČR v roce 2007 (%)
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– relativně dobrá sezona v oblasti slunečních brýlí,
– větší reklama v oboru pro veřejnost – televizní a rozhlasová reklama na výrobky,
nový časopis pro spotřebitele Brýle+,
– nárůst počtu měření kvality zraku u optometristů,
– n ové individuální výrobky jak v oblasti
kontaktních, tak brýlových čoček.
Regulace cen
To je problém, který již několik let sužuje
celý obor. Metodika cenové regulace nebyla
celá léta zcela jasná a při kontrolách docházelo k velkým nepřesnostem a zbytečným
obtížím.
Bylo zkontrolováno více než 80 právních
subjektů jak z řad očních optik, tak také
z řad dodavatelů. Změna regulace cen
od 1. 7. 2007 přinesla uklidnění nejenom
optikům, ale i zákazníkům. Situace respektuje
dlouholetou užívanou praxi, což je příjemné.
Legislativa
Pro úplnost je dobré připomenout, že byla
odložena povinnost používat registrační
pokladny. Změnil se zákon na ochranu spotřebitele; prodávající má povinnost napsat
na reklamační protokol důvody odmítnutí
a neuznání reklamace.
Konkurence
Zvýšil se počet očních optik. Optiky jsou
dnes již na místech, kde by je nikdo nečekal.
Zvýšení konkurence vede často k cenovému
boji. To je však svým způsobem cesta do pekla, protože výsledky optik ještě pořád nejsou
na takové úrovni, aby optika měla dostatek
investičních prostředků a popřípadě odpovídající rezervy (graf 3).
Konkurence se zvýšila i mezi dodavateli
brýlových obrub. Osamostatnila se totiž celá
řada dřívějších obchodních zástupců a ti
přináší do oboru nové, nám často neznámé
značky brýlových obrub.
Existuje celá řada dalších oblastí v oboru
oční optika, které je potřeba důsledně ana-

keting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing mark

Makroekonomická situace ČR

Počet očních optik poroste i v roce 2008.

graf 2
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graf 2 Vývoj kurzu koruny

lyzovat. Jde např. o rozvoj a prodej kontaktních čoček po internetu, dokonce i o prodej
dioptrických brýlí po internetu. Zlepšilo se
vzdělávání optometristů. Zaostává však vzdělávání očních optiků.

Rok 2008
O uplynulém období se vždy mluví lépe,
protože se vychází z přesnějších informací.
Předpokládat vývoj v budoucnosti je někdy
jenom čtení z křišťálové koule, jindy jsou to
pouze odhady či spekulace.
Co můžeme očekávat od příštího roku?
Dojde ke změně DPH u zdravotnických
prostředků z 5 % na 9 %. Bude velmi zajímavé, jak se k této situaci postaví dodavatelé a jak oční optici. Budeme s napětím
očekávat, zda se zvýšení DPH promítne
do cen, nebo se sníží marže v optikách. Se
zájmem budeme sledovat, zda se změna
DPH stane nástrojem konkurenčního boje
a marketingu.
Změna regulace cen v oční optice – celá
problematika bude s pravděpodobností,
hraničící s jistotou, přemístěna „pod střechu“
ministerstva zdravotnictví. Jak se bude toto
ministerstvo na uvedenou problematiku dívat,
je zatím velký a neznámý otazník.
Pokud se naši poslanci domluví, vejde v platnost novelizace Živnostenského zákona.

Jeho konečná verze nebyla v okamžiku
vzniku tohoto článku ještě k dispozici. Drobná změna je připravována i pro optometristy
a jejich náplň práce – konkrétně pro vizuální
optometrii.
Nadále poroste počet očních optik
a očekává se vstup některých dalších
řetězců do naší republiky. Již delší dobu
okolo ČR „krouží“ německý řetězec Fielmann
a francouzský řetězec Afflelou. Nemůžeme

graf 3

zcela vyloučit ani možnou změnu majitele
u některého z našich dvou největších stávajících řetězců. Vstup dalších řetězců by jistě
mohl výrazně změnit poměry na optickém
trhu. Za svými možnostmi v každém případě
zaostávají i naše dvě nákupní sdružení.
Velkým otazníkem je také to, jak se bude
vyvíjet obrat. Díky obrovskému tlaku na inflaci a některým dalším změnám (ekonomická
reforma) je možno předpokládat, že udržet
růst z letošního roku bude zřejmě pro mnohé
optiky složité a komplikované. Pustím se zde
tedy na velmi tenký led a troufám si říct, že
letošní podzim je těsně pod vrcholem a v příštím roce očekávám narůst nižší. To se projeví
především na zisku. Nárůst mezd, energie,
nájmů a dalších fixních nákladů způsobí snížení hrubého zisku. Procentuálně začíná nejvíc
ukrajovat z obratu především nárůst mezd. Je
dobré s touto situací počítat, obzvláště tehdy,
když firma zvažuje dlouhodobější investice
v podobě úvěrů nebo leasingů.
Diskuze o tom, jak bude vypadat rok 2008,
by byla jistě široká a určitě by se mezi diskutujícími našly rozdíly v názorech na některé
otázky. Důležité je však to, abychom se nad
rokem 2008 skutečně zamysleli a poctivě se
na všechny změny připravili.

Počet očních optik v ČR

Ing. Ivan Vymyslický
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graf 3 Počet očních optik v ČR
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Vizuální

terapie

V úvodu si položme otázku, kdo je optometrista a co tato profese
obnáší. Panuje všeobecně zažitý názor, že optometrista je člověk,
který provádí refrakční měření a aplikuje kontaktní čočky. Již v několika minulých článcích jsem se snažila naznačit, že optometrista
má jednak daleko větší odpovědnost, než na jakou jsme byli připravováni, a také to, že tato profese má daleko větší rozsah využití, než
si dovedeme představit. Z důvodu neustálého se rozvíjení naší profese a z důvodu rozšiřování našich možností je důležité přistupovat
k dalšímu vzdělávacímu procesu svědomitě.
Jednou z možností jak využít naši profesi je takzvaná vizuální
terapie (VT).
Jako mnoho jiných schopností, vidění se vyvíjí na základě vrozeného
předpokladu. Dispozice k vytvoření tohoto smyslu jsou nám anatomicky
a fyziologicky dány při narození, avšak celému procesu je třeba se učit.
Je dokázáno, že kvalitu zraku lze nácvikem zlepšovat a zdokonalovat.
Vidění je schopnost lokalizovat, identifikovat, zapamatovat si a použít obraz, který pozorujeme. Není to tedy pouhé vytvoření obrazu,
ale souhrn na sebe navazujících pochodů, které nám umožňují obraz
zpracovávat, tedy vnímat.
Celý proces vidění je rozdělen do několika vzájemně souvisejících
úkonů a je podmíněn správnou anatomickou stavbou a fyziologickou
funkcí oka a nervové soustavy. Jestliže jsou tyto podmínky splněny,
pak je pro vytvoření jasného vjemu důležité disponovat zrakovou
ostrostí 6/6, dostatečnou akomodační šíří, binokulárním viděním,
svalovou koordinací při očních pohybech, dále mít vizuální vjem
a přenos a také mít schopnost koordinovat vizuální vjem a ostatní
motorické funkce (např. odkop míče při fotbale je umožněn vizuální
percepcí mezi zrakovým vjemem a motorickou funkcí).
Proces, kterým lze zlepšit kvalitu vidění, nazýváme vizuální terapií.
Při této terapii lze pracovat se zrakem jednotlivce tak, že zlepšujeme
rychlost přenosu a také přesnost a dobu uchování informace. Tento
jedinec pak získává lepší schopnost identifikovat, lokalizovat a zapamatovat si pozorovaný cíl. Výsledkem je kvalitnější a efektivnější
využití informací v kratším čase a s menším úsilím. Snižuje se tak
i únava a zraková nepohoda.
Vizuální terapie umožňuje efektivně využívat zrakových vjemů obou
očí, tj. podporuje jejich koordinaci. Jestliže obě oči efektivně spolupracují, přijímají více informací a tím dochází k jejich lepšímu vnímání.
Lidé, u kterých je spolupráce obou očí lepší, mají prokazatelně
lepší studijní výsledky. Rychleji čtou, lépe rozumějí textu a mají vyšší
schopnost zapamatovat si to, co přečetli. Sportovci využívají těchto
možností pro zdokonalení svých sportovních výsledků, ať již je to zvýšené hloubkové vnímání prostoru (např. lepší zaostření na cíl, odhad
trajektorie letu míče) nebo lepší vnímání prostoru (např. sledování
přihrávek, spoluhráčů, protihráčů při kolektivních hrách atp.).
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Vizuální terapie pomáhá především v případě dětí se specifickými
poruchami učení (tzv. dysfunkcemi) nebo lidí dlouhodobě pracujících
s počítačem. U obou těchto skupin může docházet k nepoměru mezi
konvergenčním a akomodačním výkonem při zaměření se na cíl.
U obou skupin tak dochází k rozdvojování textu, a tím i k pomalejšímu vnímání, protože se musí více soustředit na viděné. Zároveň
se projeví vyšší svalová i nervová zátěž, proto jsou tito lidé často
unavenější a trpí častěji bolestmi hlavy.
Ke každému jedinci je třeba přistupovat jednotlivě podle jeho
potřeb a cílů s ohledem na stav zraku (tabulka 1) a stav vizuální
percepce (tabulka 2).

Tabulka 1

Všeobecné symptomy očních poruch

Stav
Krátkozrakost

Příznaky u pacienta
Vzdálené předměty nevidí ostře, mhouří oči
obzvláště při pohledu na vzdálené předměty, předměty prohlíží z menší vzdálenosti,
než je obvyklé.

Dalekozrakost

Často si mne oči, oči mají vodnatý vzhled,
stěžuje si na rozostřené vidění do blízka,
někdy i do dálky.

Astigmatizmus

Často si mne oči, oči mají vodnatý vzhled,
stěžuje si celkově na rozostřený obraz bez
ohledu na vzdálenost.

Poruchy postavení očních os

Stěžuje si na střídavé dvojité vidění, zavírá
či zakrývá jedno oko, říká, že slova se
pohybují, ztrácí pozornost při čtení, je nepozorný, mne si oči, stěžuje si na rozmazaný
obraz, hůř chápe čtený text – má zhoršenou schopnost soustředění.

Akomodační
obtíže

Vnímá rozostření obrazu při změně pohledové vzdálenosti, pozoruje objekty z velmi
blízké vzdálenosti, má bolesti hlavy při
čtení, je na konci pracovního dne unavený,
mne si oči, oči mají vodnatý vzhled, má
zhoršenou čtecí schopnost, hůře si pamatuje čtený text – má zhoršenou schopnost
soustředění.

Poruchy motility

Nadměrné pohyby hlavou při čtení, ztráta
pozornosti při čtení (často ztrácí řádky),
oční pohyby ve skocích, pomocné držení
řádků při čtení (prst, podložka), hůře chápe
čtený text – má zhoršenou schopnost soustředění, omezené pozorovací rozpětí.

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

aneb optometrie jak ji neznáme
Díky vizuální terapii jsme schopni takové poruchy nejen napravovat, ale i zvyšovat kvalitu výkonu při normálně vyvinutých funkcích.
Po absolvování vizuální terapie se zlepšuje zpracování zrakových
podnětů a v souvislosti s nimi i funkcionální výkon.
Zaměříme-li se na děti (ale i dospělé) se specifickými poruchami
učení, pak při zlepšení jejich výkonu z hlediska zpracování vizuálního
podnětu dochází i k celkové pozitivní změně v jejich chování.
Absolventi vizuální terapie se projevují tímto způsobem:
– lépe čtou, čtení je snazší a bez frustrace,
– snižuje se u nich hyperaktivita,
– lépe rozumějí čtenému textu,
– lépe snášejí stresové situace,
– lépe prospívají ve škole,
– jednodušeji zpracovávají domácí úkoly,
– čtení a psaní je méně vyčerpává,
– novou látku se učí snadněji,
– mohou číst déle než dosud,
– mají lepší představivost,
Tabulka 2 	Všeobecné symptomy poruch

při zpracování podnětu

Stav

Příznaky u pacienta

Nedostatečná
lateralita
a cílení

Obtíže s pravostranností a levostranností, čte zprava do leva, čte na přeskáčku, zaměňuje písmena,
má potíže se psaním a čtením a zapamatováním si
čísel a písmen.

Chybná
forma
vnímání

Matou jej podobnosti a menší rozdíly, mylně vnímá
slova s podobným začátkem, nerozezná stejná
slova opakující se na stránce, nerozlišuje některá
písmena, nerozlišuje v čteném textu hlavní myšlenku od bezvýznamných detailů, má obtíže s učením
abecedy, rozeznáváním slov, se základními matematickými úkony.

Obtíže
s vizuální
pamětí

Má obtíže vizualizovat čtené (schopnost představivosti), má sníženou schopnost chápat čtený
text, obtíže s učením, pokud musí text číst, potíže
s pravopisem, má obtíže se zapamatováním si materiálů, které jsou předkládány v obrazové podobě,
má potíže s vícekrokovými úkoly, se sledováním
matematických postupů, se slovní zásobou.

Chybná
zrakově
motorická
percepce

Má nevzhledný rukopis a kresbu, není schopen
psát podle linky, při gumování používá nadměrnou
sílu, špatně opisuje, dobře odpovídá při ústním
zkoušení, ale chybně písemně, zvládá učivo, ale
není schopen písemně reagovat.

– jsou schopni zlepšit rukopis,
– školu navštěvují raději,
– jsou schopni rychleji vykonávat zadané úkoly,
– studium se jim zdá jednodušší a lehčí,
– domácí úlohy zpracovávají, aniž by se unavili.
V souvislosti s těmito změnami u nich dochází i k funkcionálním změnám:
– snižuje se u nich pocit zklamání (frustrace),
– mají více koníčků,
– cítí se uvolněněji,
– zvyšuje se u nich zájem o čtení,
– zvyšuje se u nich zručnost, koordinace pohybů,
– mají lepší sportovní výkony,
– mají pocit, že lépe kontrolují svůj život,
– zlepšuje se jim vizuální paměť,
– zlepšují se jim studijní návyky,
– zlepšují se jejich osobní vztahy,
– jsou uvolněnější, méně napjatí,
– v chování se jeví jako zralejší,
– jsou obecně šťastnější.
Ze studijních materiálů PCO, The Joys of Visual Therapy by
Dr. Andrew Buzzelli, přeložila Bc. Martina Nováková
Literatura:
Scheiman M., Wick B., Clinical management of binocular vision,
Lippincot Williams and Wilkins, vydáno 2002
4/2007 Česká oční optika
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školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy školy škol

Ze života škol...
Vzdělávání očních optiků a optometristů
– informace o studiu ve školním roce 2008/2009
Masarykova univerzita v Brně,
Lékařská fakulta
Komenského nám. 2, 662 43 Brno
tel.: 549 494 710, 8188, 8076, 6782, 8283, 6767
fax: 542 213 996, www.med.muni.cz
e-mail: studijni@med.muni.cz
Typ studia:
– Prezentační bakalářské studium Optika
a optometrie, doba studia 3 roky.
– Navazující magisterské studium Zdravotní
vědy, Pedagogická specializace Optometrie (pro absolventy bakalářského
studia), doba studia 2 roky.
Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
Do 29. 2. 2008 formou elektronické přihlášky na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/,
následně je třeba zaplatit administrativní
poplatek ve výši 400,- Kč, spárování manipulačního poplatku s přihláškou je nutné mít
do 10. 3. 2008.
Podmínky pro přijetí:
– středoškolské studium ukončené maturitní
zkouškou
– ú spěšné vykonání přijímacích zkoušek
na fakultě
Termíny přijímacího řízení:
– bakalářské studium – 16. 6. 2008, písemný test z fyziky a biologie
– magisterské studium – od 13. 6. 2008, test
z úrovně vědomostí na bakalářském studiu
Možnost ubytování:
koleje Masarykovy univerzity.

Přírodovědecká fakulta
Univerzity Palackého Olomouc
tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
tel.: 585 634 010-15, fax: 585 225 737
e-mail: vaskova@upol.cz, www.upol.cz
Typ studia:
– P rezenční bakalářské studium Optika
a optoelektronika, doba studia 3 roky.
Optometrie, doba studia 3 roky.
– Navazující magisterské studium Optika
a optoelektronika, doba studia 2 roky.
Termín pro zaslání přihlášek ke studiu:
Do 28. 2. 2008 formou elektronické přihlášky s přiloženým dokladem o zaplacení
administrativního poplatku ve výši 500,- Kč.
Termín přijímacích zkoušek:
Od 2. 6. 2008, písemný test z fyziky a matematiky u oboru Optika a optoelektronika,
u oboru Optometrie navíc z biologie.
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Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola
zdravotnická
Merhautova 15, 613 00 Brno
tel.: 545 576 263, 545 572 895,
fax: 545 574 187
e-mail: skola@szsmerh.cz, www.szsmerh.cz
Typ studia:
– Oční technik bez získání způsobilosti
zdravotnického pracovníka (OCT) –
čtyřleté denní studium po základní škole
ukončené maturitní zkouškou.
Termín podání přihlášek:
15. 3. 2008
Termíny přijímacích pohovorů:
21. 4. 2008 (1. kolo), 2. kolo bude upřesněno
dle potřeb školy počátkem května 2008
Požadavky na přijímací pohovory:
Písemný test z českého jazyka a matematicko-fyzikální test. Do průměru 1,6 přijetí
bez zkoušek, přičemž nejhorší známka musí
být „dobrý“.
Možnost ubytování:
v brněnských ubytovacích zařízeních.

Vyšší odborná škola
zdravotnická a Střední
zdravotnická škola
Alšovo nábřeží 6/82, 110 00 Praha 1
tel.: 222 321 793, fax: 222 320 006
e-mail: szsavzs@szspraha1.cz, www.szspraha1.cz
Typ studia:
– Oční technik bez získání způsobilosti
zdravotnického pracovníka – čtyřleté
denní studium po základní škole ukončené
maturitní zkouškou.
– Diplomovaný oční technik bez získání
způsobilosti zdravotnického pracovníka – denní nebo dálkové tříleté vyšší
studium po střední škole s maturitou,
ukončené absolutoriem z odborných
předmětů a cizího jazyka. Součástí
absolutoria je obhajoba absolventské
práce. Absolvent je oprávněn užívat titul
DiS (diplomovaný specialista).
Termín podání přihlášek:
Obor Oční technik – uchazeči podají přihlášky
do konce února 2008 na ředitelství svých škol,
ředitelé pak do 15. 3. 2008 odevzdají přihlášky
svých studentů na dotyčnou školu; obor Diplomovaný oční technik – 31. 5. 2008 (1. kolo),
2. kolo bude vypsáno dle zákona 561/2004.

Termíny přijímacích zkoušek:
Obor Oční technik – přijímací zkoušky se
nekonají. Do 30. 3. budou všem uchazečům
zaslána kritéria pro přijetí ke studiu. (Kritériem hodnocení bude průměrný prospěch
ve 2. pololetí 8. ročníku a bodové hodnocení
klasifikace z profilových předmětů ve 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku (český
jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika,
chemie, fyzika).
Dne 21. 4. 2008 budou vyhodnoceny
výsledky a 22. 4. 2008 budou zveřejněny
(na internetových stránkách a také přímo
ve škole).
Obor Diplomovaný oční technik – přijímací
zkoušky se nekonají. Vyhodnocení přijímacího řízení proběhne na základě kritérií
v měsíci červnu.
Školné pro obor Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka:
3 000,- Kč ročně (je splatné ve dvou splátkách po 1 500,- Kč).

Vyšší odborná škola –
Diplomovaný oční technik, s.r.o.
V Sadě 1565, 258 01 Vlašim
tel.: 317 842 026, fax: 317 844 328
e-mail: otechnik@seznam.cz
V roce 2008 se obor bude otevírat pouze
v případě zájmu uchazečů.
Typ studia:
Obor Diplomovaný oční technik bez
získání způsobilosti zdravotnického pracovníka – tříleté dálkové studium pro absolventy
středních škol s maturitou.
Termín podání přihlášek:
1. termín – do 31. 5. 2008
2. termín – do 15. 8. 2008
Podmínky pro přijetí:
– středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
– úspěšné vykonání přijímacích zkoušek
Termíny přijímacích pohovorů:
1. termín – polovina června 2008
2. termín – konec srpna 2008
Školné:
Měsíčně 2 800,- Kč
Ubytování:
zajišťuje škola.
Redakce
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refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakc

Korekce

refrakčních vad u dětí

Zjišťování refrakce u dětí je prováděno v cykloplegii nebo Mohindrovou retinoskopií.
Výhodou cykloplegie je široká zornice, která usnadňuje vyšetření
nitra oka. Cykloplegie však znesnadňuje následné vyšetření motility
očí, akomodace a vidění do blízka. Mohindrova metoda je rychlejší
a umožňuje následné kompletní vyšetření. Je prováděna v úplné
tmě, kdy mají obě oči uvolněnou akomodaci. Vyšetřované dítě sedí
na klíně rodičů, a je proto při pomalém snižování intenzity světla
klidnější. Vyšetření je prováděno monokulárně. Světlo retinoskopu
je rovněž ztlumeno a při sledování reflexu svědčí stálá dilatace
zornice o tom, že dítě neakomoduje. Vyšetřováno je ze vzdálenosti 50 cm a Mohindra doporučuje odečíst 1,25 D od zjištěné
hodnoty refrakce. Saunders a Westall doporučují u dětí do 2 let
odečítat 0,75 D a u starších dětí 1,0 D. Oba autoři potvrzují, že
výsledky refrakce zjištěné Mohindrovou metodou jsou stejné jako
při cykloplegii.
Při opakovaných měřeních refrakce není výsledná hodnota vždy
stejná. Pokud změna v naměřené hodnotě nepřekračuje ±0,5 D,
považujeme stav refrakce za nezměněný. Je-li nově naměřená
hodnota vyšší než 0,75 D, hodnotíme refrakci jako změněnou –
vyšší, nebo nižší.
Refrakce dětí se mění s věkem – dochází k emetropizaci, snižování refrakční vady. V časném dětství dosahuje průměrná hodnota
refrakce +3,0 D, zatímco u 6letých až 8letých školáků to je v průměru
+1,5 D. Myopie je u dětí vzácná. Proces snižování refrakční vady
u dětí s věkem označujeme jako emetropizaci. Jako praktická emetropie je obecně hodnocena refrakce mezi –0,25 D až +1,0 D.
Na emetropizaci se podílí i růst předozadní délky oka. U novorozenců je průměrná axiální délka oka 17 mm, v 6 letech již dosahuje
průměrných 22,6 mm. Myopické oko dále roste, ale přesto se stává
s přibývajícím věkem méně myopickým. Emetropizace je aktivní a ne
pasivní růstový proces. Čím vyšší je refrakční vada, tím větší posun
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k emetropii můžeme očekávat. Emetropizace je individuální proces,
ovlivňovaný viděním. Při pokusech na zvířatech bylo prokázáno, že
jejich refrakci lze ovlivňovat aplikací brýlí nebo kontaktních čoček.
Astigmatizmus má asi 65 % malých dětí. Ve školním věku má
astigmatizmus kolem 1,0 D již jen 4–8 % dětí. Také počet anizometropií (nad 1,0 D) klesá z 25 % u novorozenců na 3–4 % dětí
ve školním věku.
Refrakce dětského oka se mění v průběhu let a není jednoduché
určit, kdy je ještě v mezích normy a kdy by již měla být korigována.
Americká oftalmologická akademie doporučuje při izometropii korekci myopie v 1. a 2. roce života, je-li vyšší než –4,0 D, a ve 3. roce,
je-li vyšší než –3,0 D. Hypermetropie (bez šilhání) má být korigována
v 1. roce, je-li vyšší než +6,0 D, ve 2. roce, je-li vyšší než +5,0 D,
a ve 3. roce, je-li vyšší než +4,5 D. Hypermetropii se strabizmem doporučují lékaři korigovat již při hypermetropii vyšší než +1,5 D. Astigmatizmus je tedy korigován, je-li v 1. roce vyšší než 3 D, ve 2. roce
2,5 D a ve 3. roce vyšší než 2 D. Při anizometropii se doporučuje
korigovat myopie nad –2,5 D u dětí do 2 let a nad –2,0 D u 3letých
dětí. Anizometropie u hypermetropie a astigmatizmu se koriguje u vad
vyšších než +2,5 D v 1. roce, vyšších než +2,0 ve 2. roce a vyšších
než +1,5 D ve 3. roce.
Vykorigování refrakční vady minimalizuje riziko vzniku defektů,
jako jsou strabizmus a amblyopie, zlepšuje zrakovou ostrost a binokulární vidění. Studie na zvířatech však prokázaly, že korekce vad
refrakce u zvířat ovlivňuje nepříznivě emetropizaci. Po vykorigování
hypermetropie se strabizmem a amblyopií u dětí byla rovněž zjištěna
zpomalená redukce refrakční vady. Monitorování refrakční vady
u malých dětí napomáhá odhalit riziko vzniku strabizmu a amblyopie
lépe než jednorázové zjištění vady refrakce. Zmenšuje-li se časem
refrakční vada, je riziko minimální, nemění-li se, riziko významně
narůstá. U těchto dětí je proto vhodné snížit hodnoty korekce.
Emetropizace probíhá rychleji v prvních letech života. Rychlost
redukce refrakční vady je však individuální. Je nutno přihlížet ke stavu
binokulárního vidění a genetické dispozici. Určování termínů kontrolního vyšetření je tedy zcela individuální. Neprobíhá-li emetropizace
očekávanou rychlostí, je žádoucí přistoupit k podkorigování hypermetropie, obvykle na +2,0 D. Průměrná refrakční vada u školáků je
totiž +1,5 D. Malou hypermetropii děti hravě vykorigují akomodací.
O schopnosti dítěte akomodovat se můžeme primitivně přesvědčit
předložením obrázku těsně před oko. Obrázek pomalu oddalujeme, až jej dítě identifikuje. Zjistíme-li nedostatek akomodace
větší než 0,75 D, je třeba přiměřeně zvýšit korekci hypermetropie
na dálku.
Porucha akomodace je častá u dětí s Downovým syndromem
(68 %) a u dětí s mozkovou obrnou (58 %). U těchto dětí bývá obvykle
narušen i proces emetropizace. Hypermetropii těchto dětí je nutné
korigovat plně, děti s Downovým syndromem obvykle velmi dobře
snášejí bifokální brýle.
Na rozdíl od hypermetropie je myopie u malých dětí málo častá.
Myopické dítě vidí dobře do blízka. Můžeme je proto nechat bez

ce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce re

korekce, která je nutná až ve školním věku. Počet myopických
dětí se zvyšuje s přibývajícím věkem. Poslední výzkumy vyvracejí
názor, že podkorigování myopie na dálku příznivě potlačuje progresi
krátkozrakosti. Studie Chunga, Mohidona a O‘Learyho prokázaly,
že progrese myopie v kontrolní skupině myopických dětí plně korigovaných na dálku byla po dvou letech sledování zřetelně menší.
Odložení brýlí na práci do blízka nemá vliv na progresi myopie.
Podobně jako u dospělých musí být i brýle u dětí pečlivě centrovány a přizpůsobeny. Obecně je velmi důležitá pečlivá spolupráce
s dítětem a informovanost rodičů, aby si dítě na nošení brýlí co
nejdříve zvyklo.
Refrakce dětí se rychle mění a přechází v myopii. Důležitější než
pečlivé jednorázové vyšetření a korekce refrakční vady je monitorování této vady. Emetropizace zjišťovaná při jednotlivých kontrolách
pomáhá odlišit málo rizikové refrakční vady od těch „rizikovějších“.
U dětí v rizikové skupině je obvykle korekce refrakční vady jak žádoucí, tak příznivá.
U hypermetropických dětí se musíme přesvědčit o stavu akomodace, ta rozhoduje o případné potřebě a výšce korekce refrakční
vady. Myopie musí být ve školním věku plně korigována na dálku.
Akomodace rozhoduje o možnosti užívání korekce na dálku i na práci
do blízka. Refrakční vada nemůže být hodnocena izolovaně. O konečném předpisu korekce rozhodují tyto faktory: binokulární vidění,
zraková ostrost s korekcí a bez ní, požadavky dítěte a rodičů.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
Literatura:
Woodhouse, J. M.: Management of refractive error, Optometry
Today 47/9, May 4 2007, str. 30–37
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MV-AKTIV

INT

Progresivní brýlové čočky...

...pro vše, co přináší život

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
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Stránky
Společenstva
Podzimní zasedání rady ECOO
v Lisabonu
Ve dnech 12.–14. října 2007 proběhlo
v Lisabonu jednání rady ECOO (Evropská
rada optometrie a optiky). Za Společenstvo
se tohoto jednání zúčastnil prezident SČOO
Beno Blachut a Ing. Pavel Šebek, sekretář
vzdělávacího výboru.
Na zasedání bylo s definitivní platností
rozhodnuto, že se SČOO stane spoluorganizátorem konference TUPO, která se
uskuteční v roce 2008 v Brně, a to ve stejném
termínu, v jakém bude probíhat mezinárodní
veletrh OPTA 2008. Konference bude mít
celoevropský rozměr a jejím cílem je spojení
všech univerzit, na kterých se studuje obor
optometrie. Vybudování kontaktů by pak
mělo sloužit k výměně zkušeností a ke sjednocování vzdělávacích programů, což povede
k dalšímu rozvoji oboru optometrie v Evropě
a k nutným legislativním změnám, umožňujícím provozování profese optometristy
ve všech Evropských zemích.
Skutečnost, že SČOO bylo pověřeno
organizací této konference, potvrzuje postavení Společenstva v ECOO i jeho význam
při budování profesních kontaktů ve spojené
Evropě.
V rámci jednání valné hromady ECOO bylo
mezi členské země ECOO přijato Rumunsko. Jeho vstup výrazně podpořilo rovněž
SČOO.
Jedním z důležitých bodů jednání bylo téma
celoživotního vzdělávání. Zástupci SČOO
informovali ostatní účastníky o tom, jakým
způsobem probíhá celoživotní vzdělávání
u nás, a nabídli možnost předat legislativní
podklady výkonnému výboru ECOO.

Novela živnostenského zákona
Schválená novela živnostenského zákona
vstoupí v platnost 1. ledna 2008. Obecně lze
konstatovat, že přinese především usnadnění
vstupu do podnikání. Byl snížen počet živností
a koncesí a také byla zkrácena požadovaná
praxe před zahájením živnostenské činnosti.
Příjemnou změnou je rovněž vystavení jediné-
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ho průkazu pro všechny živnosti. Živnostníků,
kteří již podnikají, se dotýká zejména zrušení
povinnosti oznamovat údaje, které jsou úřadům
známy z jiných databází, a dále pak vyřizování
agendy jen na místně příslušném živnostenském úřadě. Pokud má živnostník zájem o nahlášení další živnosti, nepožaduje se po něm
prokázání bezdlužnosti pro daňovou oblast
a oblast sociálního a zdravotního pojištění.
Jednou z nejdůležitějších změn je zrušení
registračních pokladen.
Redakce

Kongres OPTOMETRIE 2007
v Hradci Králové
Společenstvo českých optiků a optometristů uspořádalo 22.–23. září v Hradci Králové
svůj druhý vzdělávací optometrický kongres
OPTOMETRIE 2007, zařazený do národního
kreditního systému.
Dvoudenní akce proběhla v reprezentativní
moderní budově místní univerzity za účasti
čtyř set optometristů, optiků, několika oftalmologů a dalších spřízněných odborníků.
Monotematické zaměření kongresu na téma
binokulární vidění bylo zvoleno s ohledem
na ne zcela postačující vzdělávání, které se
tomuto oboru v naší republice věnuje.
Přednášky zajistila Pensylvánská optometrická kolej z USA (PCO – www.pco.edu), která je
považována za světovou špičku ve vzdělávání
v tomto oboru. V průběhu posledních desetiletí
se svými zahraničními kurzy zasadila o zvýšení
úrovně evropského vzdělávání optometrie
především v Holandsku, Německu, Norsku,
Španělsku, Švýcarsku, nově také v Rakousku,
ale i v několika desítkách dalších zemí světa.
Oba přednášející, Andrew R. Buzzelli a Derek Mladenovich, svými odbornými znalostmi,
řečnickým uměním a prakticky promyšlenými
prezentacemi zcela zaujali zúčastněné v obou
audiovizuálně propojených přednáškových
aulách a podařilo se jim tak rozšířit povědomí
českých odborníků o problematice binokulárního vidění.

Kongres byl zpestřen společensk ým
večírkem nazvaným „Party Raut“. Konal se
v exkluzivním prostředí Muzea východních
Čech v Hradci Králové, kde se o příjemnou
atmosféru a uvolněnou taneční zábavu postarala kapela Eggnoise a DJ Pablo.
Celá akce proběhla dobře a valná většina
všech zainteresovaných včetně přednášejících ji hodnotila kladně. Společenstvo je
s výsledkem akce také spokojeno a věří, že
se mu bude dařit i v budoucnu v organizování
obdobně kvalitních vzdělávacích akcí.
Partnerem kongresu byla Regionální hospodářská komora severovýchodních Čech,
která pomáhala při jeho organizaci.
K uskutečnění kongresu přispěli také sponzoři, kterým tímto veřejně děkujeme. Hlavním
sponzorem akce byla společnost Optika Čivice,
která sídlí nedaleko Hradce Králové. Dalšími
sponzorskými společnostmi, které v průběhu
akce zároveň prezentovaly své výrobky, byly:
Meoph, Oculus, T+J, Zeiss a Venturia.
Na závěr musíme ještě poděkovat všem
zúčastněným odborníkům, kteří pochopili
vzdělávací a společenský význam kongresu
a zúčastnili se jej v rekordním počtu – bez nich
by pořádání akce postrádalo smysl. Věříme, že
pro ně byl kongres přínosem a zábavou a že se
budeme všichni setkávat i na příštích akcích.
Ing. Pavel Šebek
SČOO
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Jak je důležitá

anamnéza při vyšetření

Velmi. Takto rychle a výstižně bychom mohli
toto téma uzavřít. Já bych si ho však přece jen
dovolila trochu rozvinout.
K napsání tohoto článku mě inspirovaly
životní peripetie řady našich pacientů, ačkoliv
hlavním iniciátorem byl až ten poslední.
Mladá studentka se k nám na doporučení své
známé objednala na vyšetření brýlové refrakce
a aplikaci kontaktních čoček. Po zapsání základních osobních údajů jsem se zeptala, co ji
k nám přivádí a jaký má problém. Po pár větách
jsme se dostaly až k jádru problému. Asi před
rokem se jí markantně zhoršil vizus na levém
oku. Do té doby nosila brýle a dle svých slov
viděla „normálně“. Jelikož nestuduje v místě
bydliště, rozhodla se řešit svůj problém v jedné
nejmenované síti optik. Tam jí vykorigovali pravé oko a na levé jí dali pouze vývažnou korekci,
ačkoliv je pacientka informovala, že tato brýlová
korekce jí zhoršuje naturální vizus a kontaktní
čočka na levém oku jí způsobuje podráždění.
V optice zakončili vyšetření slovy: „S tím už se
stejně nedá nic dělat“. Takže mladá studentka
v produktivním věku odešla do světa používajíc
pouze jedno oko. Po vyšetření na štěrbinové
lampě a následné keratografii se potvrdilo mé
tušení – jedná se o keratokonus.
V následujících odstavcích bych proto
chtěla připomenout základní diferenciální
diagnostiku keratokonu.

Co je to keratokonus?
Keratokonus je psychosomatické, progresivně dystrofické onemocnění rohovky
vyznačující se nerovnoměrným, kuželovitým
vyklenováním rohovky. Rohovka se zde

obr. 1 „Fischmauleffekt“
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postupně vyklenuje a současně ztenčuje.
Klasifikaci rozdělujeme do tří typů (podle
umístění ektazie) – typ A (v centru), B (lehce
pod centrem), C (pod centrem, jdoucí k limbu)
a čtyř stádií (podle stupně vyklenutí a ztenčení
rohovky), 1–4. Jedná se o onemocnění, které
se projevuje oboustranně, většinou v různém
stupni postižení.
Subjektivní příznaky, které zjistíme při
anamnéze
Hlavním ze subjektivních příznaků je zhoršující se zraková ostrost, obvykle nejprve
u jednoho oka. Dále se mohou vyskytovat monokulární diplopie a dvojité vidění. Typické
jsou časté změny refrakce, které od určitého
stupně nevedou ke zlepšení zrakové ostrosti.
Může se též objevovat světloplachost, zvýšené slzení a mnutí očí. Také si musíme všimnout
pacientovy kůže. Keratokonus má souvislost
s alergickými onemocněními, především s atopickým ekzémem. Pacienti s keratokonem
jsou ze 30 % atopici. To poukazuje na narušený
imunitní systém, který na základě genetických
zvláštností patologicky reaguje. Pacienti s keratokonem často vykazují i psychické změny.
Objektivní příznaky při vyšetření
S postupujícím rozvojem keratokonu dochází k myopizaci oka a ke vzniku nepravidelného vysokého astigmatizmu (dochází
ke zvyšování astigmatizmu a kolísání osy
cylindru), tudíž se stanovení brýlové korekce
stává obtížným, až nemožným.
Zcela evidentním příznakem je „rozbitý
reflex“, který uvidíme při skiaskopii. U ně-

obr. 2 Vogtovy strie

kterých pacientů můžeme dokonce pozorovat
typický „Fischmauleffekt“ (efekt otevírající
se rybí tlamy – obr. 1).
Při vyšetření na štěrbinové lampě uvidíme
vyklenutý apex rohovky. Průběh řezu nemá
rovnoměrnou tloušťku. V části apexu se ztenčuje a směrem k periferii nabírá opět normální
průběh. U rozvinutého keratokonu se mohou
vyskytovat Vogtovy strie (obr. 2), subepiteliální a stromální jizevnaté změny (obr. 3, 4),
Fleischerův prstenec (depozitum železa
vyskytující se u báze keratokonu konturující
celou vyklenutou část rohovky. Lépe viditelný
je v modrém osvětlení, viz obr. 5).
Osvítíme-li oko z temporální strany, můžeme
pozorovat Rizzutiho znamení (kónický reflex
na nazální straně rohovky).
U pokročilejšího keratokonu je evidentní
Munsonovo znamení. Znamená to, že když
pacient pohlédne dolů (zvedneme-li horní víčka), vyklenují se mu dolní víčka (každé jinak).

obr. 3 Změny epitelu
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brýlové korekce a aplikaci kontaktních čoček?

obr. 4 Jizvy ve stromatu

Nejspolehlivějším vyšetřením je počítačová videokeratografie, která jednoznačně
detekuje a klasifikuje všechny rohovkové abnormality. Nemáme-li k dispozici počítačový
videokeratograf, spolehlivě nám postačí Javalův keratometr. Na Javalově keratometru
odhalíme odchylky záměrných značek, které
nelze postavit do koincidence.
Obtížnost detekce je též závislá na typu
(uložení) keratokonu. U typu A je to jednoznačné. Od počátku dochází ke zhoršování
zrakové ostrosti. Chceme-li takového pacienta změřit na autorefraktometru, je to nemožné. Přístroj hlásí chybu. U typu B dochází
ke zhoršování zrakové ostrosti až o něco
později a u typu C až v posledních stádiích.
Musíme se tedy spolehnout na jiné příznaky,
které zjistíme skiaskopií, štěrbinovou lampou
nebo videokeratografií.
Toto je podstata diferenciální diagnostiky keratokonu. Videokeratograf a Javalův

obr. 5 Fleischerův prstenec

obr. 6

Rizzutiho znamení

keratometr nenajdeme asi v každé ordinaci,
avšak standardním vybavením ordinace nebo
aplikačního střediska je zcela jednoznačně
štěrbinová lampa a skiaskop a velkým pomocníkem je již zmiňovaná anamnéza. Tyto
tři věci postačí k tomu, abychom nezaměnili
například tupozrakost s keratokonem, jak
tomu zřejmě bylo u posledního případu, který
inicioval vznik tohoto článku.

kde mají keratograf. Keratokonus je pro
pacienty řešitelný, dá se korigovat! Řada
pacientů se pak „navrátí“ zpět do normálního života, získají opět práci... Čím dříve
pacient přijde, tím lépe se dá celá situace
zvládnout. Na mysl mi teď přišla slova
pana Bena Blachuta: „Proč, proč zase tak
pozdě?“ Tak Vás prosím, nemávejte rukou
a buďte prozíraví.

Pokud nemáme dostatek možností, zkušeností nebo si nejsme jisti, je důležité
nemávnout jen rukou, nebát se, nestydět se
a pacienta prostě odeslat k lékaři na specializované pracoviště nebo alespoň tam,

Mgr. Kateřina Tyx
Beno Optik

obr. 7 Mapa rohovky z videokeratografu

Literatura:
„Přednášky k semináři firmy Hecht Contactlinsen GmbH“

obr. 8

Rohovka odpovídající měření na obr. 7
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SAGITTA CUP už podeváté
Tenisoví nadšenci z řad českých očních optiků a optiček se letos
sešli v rekordním počtu 28 aktivních hráčů v Rakovníku. S radostí
lze konstatovat, že SAGITTA CUP neroste pouze co do množství,
ale že s kvantitou hráčů stoupá také kvalita hry.
Před organizátorem turnaje, společností SAGITTA Brno, tak stojí
náročný úkol. Bude-li se zájem o turnaj i nadále zvyšovat, nebudou
dosavadní haly s dvěma krytými dvorci pro potřebu SAGITTA CUPu
postačovat a bude nutno najít prostory větší.
Finálové boje SAGITTA CUPu jak ve dvouhrách, tak ve čtyřhrách
přinesly radikální změny na stupních vítězů. I když finále dvouher bylo
reprízou finále loňského, vydařila se odveta Zdeňkovi Míčkovi. Po urputném boji zdolal svého dlouholetého soka s téměř identickými tenisovými
kvalitami Josefa Koutníka a oplatil mu tak porážku z loňského finále.
Překvapivě skončila soutěž čtyřher. Přišli – viděli – zvítězili a gratulace všech soupeřů přijali dva zcela noví účastníci 9. ročníku
SAGITTA CUPu Miroslav Pechr a Filip Momčil ml. Ve finále přehráli
dvojici turnajových veteránů Zdeňka Horkého a Pavla Jindřichovského. Bronz vybojovala v napínavém zápase plném zvratů dvojice
Petr Odvárka a Mikuláš Veselý po výhře 6:4 nad dvojicí Radek Knap
a Ivana Novotná.
Ing. Jaroslav Majerčík
SAGITTA Brno

Finále soutěže dvouher mělo stejné aktéry jako vloni – Zdeňka Míčka (vlevo)
a Josefa Koutníka. Ačkoli v zápase plném fyzického i psychického vypětí to občas
mezi protihráči zajiskřilo, po každém finále poražený sportovně poblahopřeje vítězi
tak, jako letos blahopřál Josef Koutník k úspěchu Zdeňkovi Míčkovi. Finále: Zdeněk
Míček – Josef Koutník 7:6, 7:5.

Prostorná hala tenisového centra CAFEX v Rakovníku poskytla výborné podmínky
pro všechny účastníky 9. ročníku SAGITTA CUPu celkově už potřetí, a zřejmě naposledy. Rostoucí zájem optické tenisové veřejnosti si s největší pravděpodobností vyžádá
nutnost hledání haly s minimálně třemi dvorci už v příštím roce.

Účastnice letošního ročníku SAGITTA CUPu nedokázaly načasovat formu podle
svých představ a do finálových bojů nezasáhly. Bronzovou medaili po vítězství 7:5 nad
Borkem Veselým získala Iva Petrová, přičemž situace, kdy svého soupeře dostávala
až do kolen, byly spíše výjimkou než pravidlem.

Mladistvý elán s téměř profesionální dokonalostí úderů, které zdobily dvojici Miroslav
Pechr (na levé straně vlevo) a Filip Momčil mladší (na levé straně vpravo), napomohly
k vítězství nad zkušenostmi a obětavostí, kterou oplývala dvojice Zdeněk Horký (na pravé straně vlevo) a Pavel Jindřichovský (na pravé straně vpravo). Finálový výsledek 6:2
je až příliš krutý pro poražené, ti totiž nedali vítězům ani jediný míček bez boje.

Jako každým rokem, tak i letos hrálo k tanci, poslechu, ale hlavně k plné spokojenosti všech účastníků turnaje hudební těleso SAGITTA Band (zleva Borek
Veselý – kytara, Petr Odvárka – bicí, Petr Štěpánek – kytara). Mimo záběr jsou
ještě Jiří Sniegoň (kytara), Josef Koutník (housle), Zdeněk Weiss (housle) a všichni
dohromady také zpěv.
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Jak to vidí brněnský biskup

Mons. ThLic.
Vojtěch Cikrle

Narodil se v roce 1946 v Bosonohách u Brna. Po vysvěcení na kněze v roce 1976
působil jako duchovní správce v řadě farností brněnské diecéze. V roce 1982 byl
ustanoven prefektem v kněžském semináři v Litoměřicích, kde později vykonával
funkci rektora. 14. února 1990 přijal jmenování papeže Jana Pavla II. a stal se v pořadí třináctým sídelním biskupem brněnské diecéze, která byla po smrti Mons.
Karla Skoupého osmnáct let bez svého biskupa. Jako člen České biskupské konference je zodpovědný za péči o rodiny, o duchovní službu v armádě a za kněžskou
formaci. Jeho biskupské heslo ”Non ego, sed tu„, česky ”Ne já, ale Ty„ je zkratkou
ozvěny slov Panny Marie i Ježíše Krista, je to vyjádření touhy odevzdat svůj život
do rukou milujícího Boha. Je autorem publikace stejnojmenného názvu ”Ne já, ale
Ty„ obsahující výběr z úvah, homilií a publikovaných textů.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje zrak?
Asi jako u každého jiného člověka – velmi důležitou. Přesto jsou mi
blízká slova pana Exupéryho, že správně vidíme jen srdcem.
Na co se rád díváte?
Na krásu vesmíru, ta mě vždy uchvacuje. Na krásu naší Země a její
živé i neživé přírody, a také na vnitřně krásné lidi.
Existuje něco, na co se vydržíte dívat hodiny?
Ano. Na denní oblohu s mraky i noční s hvězdami, na vodu a oheň.
Zavíráte před něčím oči?
Před vrtačkou u zubaře.
Nad čím byste přivřel oko?
Nad lidskými nedokonalostmi, pokud nevycházejí ze zloby a není
jimi úmyslně ubližováno.
Jak si nejlépe odpočinete?
Spánkem, procházkou lesem, fyzickou prací.
Foto: Libor Teplý
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Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Někdy ano. Abych poznal, co je v mém životě zbytečné a co ne.

k 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 jak to vidí jak

Vánoce

Co Vám udělá největší radost?
Láska, porozumění a vzájemné odpuštění.
Co byste popřál našim čtenářům k Vánocům?
Ztišme se. A možná tak jako tři mudrci před tisíci lety zahlédneme
hvězdu, která nás pozve ke stejnému dobrodružství.
Nepřeji nám pod stromeček množství krásně zabalených dárků, protože je už možná někdy bereme příliš samozřejmě a snad si jich nedokážeme ani moc vážit. Přeji sílu k odpuštění a smíření, čas pro naslouchání
druhým, zejména starým a nemocným. Přeji odvahu k nasazení všech
vlastních schopností, talentů i vynalézavosti k tomu, aby se ten druhý
dokázal usmát a znovu pocítil, že ho má někdo rád a že o něho stojí.
Přeji nám všem, abychom se pokoušeli otevřít se Božímu Synu, který
přišel před dvěma tisíci lety na tuto zem právě proto, aby byl s námi a pro
nás; aby nás obdaroval tím, co nám nikdo jiný nemůže dát.
Text z publikace „Ne já, ale Ty“

„Nezapomeň, kdo jsi,
nezapomeň, co chceš,
nezapomeň, odkud přicházíš,
nezapomeň,
nezapomeň, kam jdeš!“
Asi jsme přece jen trochu zapomněli...
Možná i zde je ukryt kus odpovědi na rozčarování, které prožívá
velká část našeho národa, když se dívá zpět na poslední roky naší
historie psané našimi vlastními životy. Lidské sobectví, které stálo
v minulosti na začátku každé totality, nemůže v jiné podobě vybudovat demokracii a spravedlnost, změnit svět. Očekáváme hodně
od nových politických, ekonomických, hospodářských zákonů, ale
nebude-li za nimi stát změněný člověk, budou se zase zákony obcházet či překrucovat a my budeme žít stále v nebezpečí a strachu.
Myslím si, že pokud nebude vnější obnovu hospodářství předcházet nebo alespoň provázet obnova duchovní a morální, nebude se
nám na světě žít lépe. Duchovní obnova nezačíná v nápravě těch
druhých, ale u mne samotného. „Nestačí na tmu nadávat, je třeba
zapálit alespoň malé světélko,“ říkával často v minulosti pan kardinál
Tomášek. Zkus i ty svítit pro druhé.
Text z publikace „Ne já, ale Ty“
Za rozhovor poděkovala redakce

placená inzerce
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Vizuální optometrie
2. část

V první části pojednání o vizuální optometrii
(Česká oční optika 3/2007) jsme si blíže popsali pojem vizuální optometrie. Vysvětlili jsme
si, z jakých principů vychází a na čem je vizuální optometrie založena. Víme, že jedním ze
zakladatelů tohoto oboru je Dr. Skeffington.
Tento „otec optometrie“, jak je Dr. Skeffington často nazýván, popsal základní okruhy
práce vedoucí ke zlepšení celého vizuálního
systému.

Výchozí situace
Téměř každému z nás, kdo pracujeme
v oboru oční optika a optometrie, se již přihodilo něco, co se ne vždy dá jasně vysvětlit.
Se zákazníkem jsme vhodně komunikovali,
měření zraku bylo profesionální a brýle
byly zhotoveny dle všech norem. Logicky
očekáváme spokojeného zákazníka. Velmi
nás zklame, pokud tomu tak není. Co jsme
zanedbali? Udělali jsme něco nesprávně?
Kde se stala chyba? Je to snad chyba měření? Celá tato situace má však daleko hlubší
kořeny. Není to zase tak překvapující, spíše
jsme zapomněli na některé informace, které
nám předali naši pedagogové. Především si
musíme znovu uvědomit, co je to vlastně vidění. Je to skutečně tak jednoduchý proces,
jak ho často vnímáme? To znamená: najdeme
technicky a fyzikálně správnou kombinaci
skel a prizmat, kterou dáme před oči, a vše
musí být a bude perfektní? Odpovídám:
určitě NE.
Proces vidění je mnohem složitější a komplikovanější a troufám si tvrdit, že do dnešního
dne není zcela popsán a znám. Oči jsou
v podstatě jenom složitý a ne moc dokonalý
kamerový systém, který připravuje základní
vstupní informace. Ty jsou pak dále vedeny
složitým systémem nervů a různých propojení.
Jakákoli drobnost, nepřesnost nebo porucha
ve vedení informace způsobí její zkreslení, poškození a změnu. Toto neskutečně obrovské
množství podnětů a informací je převedeno
do zadní části mozku, kde musí být naším
„počítačem“ zpracovány – složeny, barevně
i velikostně identifikovány, obraceny... Jednoduše řečeno – musí být vytvořen srozumitelný
a pochopitelný obraz.
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Dovolím si jeden malý příklad. Zákaz- akomodační flexibilita je nízká, což vede
ník, kterému je 35 let, do dnešního dne k rychlé únavě.
z nepochopitelných důvodů nenosil brýle.
Vizuální optometrie je obor, který sleduje
Binokulární vizus má 0,5. Nová korekce je uvedené obtíže a na základě přesné analýzy
R/L +0,50 cyl. –1,5 ax. 30. Jak bude tento a měření dokáže připravit program, který
zákazník reagovat, pokud mu uděláme brý- posílí celý vizuální systém, čímž zkvalitní
le? Bude spokojen, nebo bude naši práci každodenní život dotyčného.
reklamovat? Ano, reklamace je možná. Jeho
„počítač“ byl totiž zvyklý po celý dosavadní Analýza je základ
Co vše musí umět a brát na zřetel optometživot pracovat s úplně jinými vstupními informacemi než s těmi, které se mu dostávají rista věnující se vizuální optometrii?
– základem je výborná znalost celého vizuprostřednictvím nových brýlí. Jak vnímá tento
álního systému a jeho funkce;
zákazník okolí? Každý máme svůj svět a jeho
– nutným předpokladem je skvělá refrakce
změna je často spojena s potížemi nebo
včetně binokulární korekce;
s nutností vydat více energie.
– nezbytností jsou komunikační dovednosti
Představme si jinou situaci: student, který
a schopnost vcítit se do klienta;
má brýle do dálky. Má správnou korekci,
– nevyhnutelností je skvělá znalost a prakdobrý vizus. Obtíže začínají v okamžiku,
tické zkušenosti při tvorbě vhodného
kdy začne pracovat na blízko a zároveň
programu;
potřebuje často zvednut hlavu a sledovat
– neoddiskutovatelná je přesná a profesioinformace přicházející z dálky. Typické je
nální analýza vstupních informací;
to na přednášce ve velké posluchárně,
– v hodné technické vybavení je zárukou
kdy sleduje výklad a zároveň si dělá své
dobrého výsledku.
poznámky. Po hodině této náročné oční
U každého nového zákazníka je nezbytné progymnastiky je jeho systém zcela vyčerpán
a není schopen dále pokračovat. Jeho vést něco jako vstupní kontrolu a měření. To je
graf 1 Konvergence versus akomodace
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důležité kvůli zjištění aktuálního stavu vizuálního
systému, kvůli stanovení programu, ale také kvůli
vyhodnocení a kontrole výsledků programu.
Samotná analýza vizuálního systému není
náhodný proces, má přesně popsanou metodiku. Kromě komplexního úvodního rozhovoru
musí být provedena celá řada měření.

být bezproblémový. Díky tomu je možno
spolehlivě porovnat a vyhodnotit vizuální
systém konkrétního zákazníka i vzhledem
k jeho věku.
Pro lepší přiblížení uvádím jeden příklad
za všechny.

do blízka (slabý, nestabilní výkon, rychlá
únava) a zároveň by měl obtíže, když by měnil
pohled na pracovní vzdálenost a do dálky
(viz již výše zmíněný student v posluchárně).
Koeficient AC/A je možno zobrazit i graficky
(viz graf 1).

Výsledek
Analýzu, jednotlivá měření a kontroly popisuje ve vizuální optometrii tzv. 21 bodů.
Uveďme si některé z nich jako příklad:
– měření a určení koeficientu AC/A,
– m ěření a stanovení tzv. bodu blurred
(zamlžení–rozmazání),
– měření a stanovení tzv. bodu break (rozdvojení obrazu),
– měření a stanovení tzv. bodu recovery
(opětovného spojení dvou obrazů),
– měření akomodační flexibility,
– dynamická skiaskopie,
– měření pozitivní relativní akomodace,
– měření negativní relativní akomodace,
– měření pozitivní relativní konvergence.
Je zajímavé, že pro každé měření jsou
k dispozici určité normované hodnoty, jež
odpovídají vizuálnímu systému, který by měl

Koeficient (poměr) AC/A
akomodační konvergence
AC/A =
dosažená akomodace
Název pochází z angličtiny;
AC = akomodační konvergence,
A = dosažená akomodace.
Co tento koeficient znamená? Při práci
do blízka musíme konvergovat a samozřejmě
i akomodovat. Znamená to, že porovnáváme,
kolik prizmatických dioptrií konvergujeme
na jednu dioptrii akomodace. Dobře fungující
vizuální systém má tento poměr 6:1. Na 6 pD
konvergence připadá 1 D akomodace. Pokud by tento poměr byl například 3:1 nebo
nižší, měl by zákazník velké potíže při práci

Úkolem měření, které trvá přibližně
1,5 hodiny, je:
– zjistit aktuální stav vizuálního systému,
– zjistit subjektivní i objektivní potíže zákazníka,
– v yhodnotit možnosti užití a aplikace programu vizuální optometrie,
– stanovit program pro zlepšení vizuálního
systému,
– motivovat zákazníka pro úspěšné absolvování programu,
– určit celkovou časovou náročnost a v neposlední řadě vyčíslit i finanční náklady,
– vybrat vhodné pomůcky a prostředky.

Ing. Ivan Vymyslický
Pokračování příště
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SILMO 2007

V době konání veletrhu SILMO 2007 se v Paříži konalo
i Mistrovství světa v ragby. Přijely tedy spousty turistů z celého
světa. Proto si pařížští odboráři
nenechali ujít příležitost a ukázali světu, kdo má ve Francii
navrch. Stávkovalo metro i národní letecký přepravce Air
France. I taková je Paříž.

Veletrh SILMO letos oslavil 40. výročí svého konání. Tým pana Erica Lenoira dokázal mistrovsky zorganizovat optickou výstavu kolosálních rozměrů v relativně omezených a dnes již ne příliš
vyhovujících prostorách pařížského výstaviště Park des Expositions de la Porte de Versailles.
Na SILMU 2007 své zboží prezentovalo 1 000 vystavovatelů a celková plocha všech stánků činila
84 000 m2. Navštívit je přijelo celkem 46 000 klientů z celého světa. Srovnáme-li letošní SILMO
s brněnskou OPTOU 2007, pak je SILMO 4x větší počtem vystavovatelů, 20x větší výstavní plochou
a 8x větší počtem návštěvníků. Toho z Vás, kdo tam byl a viděl to nekonečné bludiště na vlastní
oči, uvedená čísla jistě nepřekvapí.
Expozice Enni Marco byla letos o 40 % větší než v roce minulém a na svých skromných 72 m2
ukázala skvělou práci designérů studia EM design z italského Belluna. Mám teď na mysli jak stánek
samotný, tak novou kolekci optických i slunečních brýlí Enni Marco pro rok 2008. Stánek Enni
Marco navštívilo více než 300 klientů ze 40 zemí světa. Mimořádné úspěchy sklízí Enni Marco
letos opět v Kanadě, Německu a v Rusku, ale i v exotičtějších zemích, jakými jsou Tunisko, Egypt,
Nigérie a Saudská Arábie. Konkrétně byl zájem zákazníků na SILMU soustředěn zejména na nové
sluneční brýle Enni Marco modelové řady IS-05 vyrobené z anodizovaného hliníku. Jedná se
o naprosto unikátní technologii, která nemá ve výrobě brýlí obdoby. Stejný high-tech materiál se
používá například při výrobě těla supermoderního mobilního telefonu NOKIA 6500. Unikátní je
i způsob barvení hliníku. Barva není nanesena na povrchu obruby, ale prostupuje dovnitř materiálu,
proto z povrchu nezmizí ani fyziologickým působením lidského potu ani náhodným poškrábáním.
Celkově bylo SILMO 2007 pro značku Enni Marco potvrzením skvělé kondice. Brýle Enni Marco
dnes nosí stovky tisíc lidí po celém světě.
S úctou a přáním krásných Vánoc
Ing. Oldřich Dostál,
jednatel New Line Optics, s.r.o.
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Zásady obrábění
materiálů

5. část

Leštění
Leštění patří k závěrečným dokončovacím
operacím, při nichž se geometrický tvar obráběného předmětu již výrazně nemění, ale
jeho povrch získává požadovaný lesk.
Leštěného povrchu se dá dosáhnout mechanicky, chemicky a tepelně. Mechanické
postupy jsou všeobecně známé. Chemická
metoda se používá při leštění plastů a spočívá
v tom, že se předmět ponoří do organického
rozpouštědla, které reaguje s povrchovou
vrstvou a dochází tak k zalévání drobných
povrchových nerovností. V našem oboru
se tímto způsobem hromadně leští některé
levnější acetátové obruby ponořením do acetonové lázně. Tepelný způsob leštění spočívá
v zahřívání povrchu plamenem až na teplotu
tavení materiálu, kdy dochází zalitím drobných
nerovností a prasklin k vytvoření hladkého
povrchu. Je to sklářská technika používaná
při povrchové úpravě skleněných předmětů,
například také skleněných očních protéz.
V praxi očního optika se nepoužívá.
Měli bychom také vědět, že leštěný povrch,
zvláště u kovových předmětů, je odolnější
vůči působení koroze, poněvadž na něm
hůře ulpívají látky podporující korozi, a lépe
se tedy čistí.
V oční optice leštíme jak plastové materiály
(obruby a fazety čoček), tak i materiály kovové
(obruby). Nejšetrnější je práce s použitím
proužku hadříku, na kterém je nanesena
lešticí pasta. Podstatně rychleji se dá leštit
na elektrických rotačních leštičkách, a to lešticími plstěnými a textilními kotouči, na které

obr. 1 Kotoučová stolní leštička
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se také nanášejí různé lešticí pasty (obr. 1).
V hromadné průmyslové výrobě brýlových
obrub se využívá technologie hromadného
jemného broušení a leštění v tzv. omílacích
bubnech. V závěrečné fázi výroby brýlových
čoček se tepr ve dokonalým v yleštěním
optických lámavých ploch dosáhne jejich
optické funkce.
Obecně platí, že nástroj, kterým se povrch
obrobku leští, musí být na stykové ploše
s povrchem obrobku opatřen měkkou podložkou, která umožní jemné roztírání lešticí
suspenze nebo pasty po povrchu obrobku.
Během leštění dochází na povrchu obrobku k:
● m echanickému jemnému obrušování
povrchových výčnělků,
● chemickému působení lešticího prostředku na povrch materiálu obrobku,
● termoplastickému roztírání výčnělků a zanášení drobných prohlubní a prasklin.

obr. 2a
Lešticí kotouče

obr. 2b
Měkký vlněný lešticí kotouč

obr. 2c
Flanelové kotouče

obr. 3
Prošití vrstev kotoučů

Lešticí kotouče
Kotouče na strojní leštění se vyrábějí z plsti,
textilních látek nebo kůže (obr. 2a, 2b, 2c).
Mohou mít různé průměry; v optice se používají kotouče spíše menších rozměrů, např.
pro stolní leštičky o průměru asi 125 mm.
Vřeteno leštičky by mělo dosahovat nejméně
2 400 otáček za minutu. Plstěné kotouče
jsou nejtvrdší, a proto jsou určeny pro leštění

(vlastně jemné broušení) tvrdších materiálů.
Textilní kotouče jsou sestaveny z jednotlivých vrstev látky, které jsou kruhově prošity
v několika soustředných kružnicích (nebo
vytvarovány do spirály) kolem středového
otvoru kotouče (obr. 3). Čím jsou kružnice
stehů blíže u sebe, tím kotouč získává tvrdší
charakter a je určen k hrubšímu leštění.
Na kvalitu leštění má mimo jiné vliv materiál
látky a způsob jejího tkaní:
● od nejhrubšího materiálu k nejjemnějšímu
následují po sobě: konopí, juta, len, bavlna, vlna, hedvábí;
● p odle způsobu tkaní použité látky je
řadíme od nejostřejších po nejjemnější
následovně: plachtovina, plátno, kaliko,
flanel (bavlněná nebo vlněná látka), barchet (bavlněná látka), samet, manšestr,
sukno (hladce tkaná vlněná látka z mykané příze).
Platí zásada, že na měkké materiály (umělé
hmoty) se používají kotouče z jemnějších látek. Při použití hrubého a ostrého kotouče se
na povrchu měkkého materiálu vytvářejí rýhy.
Časem se průměr kotouče opotřebením
zmenšuje, až se jeho okraj dostane k prvnímu
kruhovému prošití. Na takovém kotouči je
pak leštění nevyhovující. Jeho plnou funkci
zase obnovíme vypáráním prvního stehu.
Vrstvy látky, ze kterých je kotouč složen, se
tak opět uvolní.
Časem
se mohou
vrstvy látky
na obvodu
kotouče
při nadměrném používání lešticí
pasty slepit
a na povrchu se v yt voř í t vrdá
hladká vrstva lešticí
obr. 4 Sada minikotoučků
pasty. Tím
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kotouč také ztrácí funkčnost, a proto je potřeba tuto vrstvu odstranit, jak je uvedeno dále.

obr. 5a
obr. 5b

Brusné, lešticí a frézovací nástroje do minivrtačky
Lešticí minikotoučky

Do ručních minivrtaček se vyrábějí lešticí
minikotoučky z nejrůznějších materiálů –
plstěné, látkové, kožené (obr. 4, 5a, b). Velmi
dobře se uplatňují při drobných úpravách
a opravách brýlí.
Lešticí prostředky
Jsou to jemně mleté prášky, které se používají ve formě vodní kaše nebo jsou vázané
v pastovitém pojivu – tzv. lešticí pasty. Pojivo
past bývá z živočišných, rostlinných nebo
minerálních tuků (lůj, parafin, stearin, vosk).
Tuk mírní tření a leštěný předmět se tolik nezahřívá. K lešticím prostředkům patří pemza,
plavená křída, vídeňské vápno a oxidy
některých kovů.
Pemza je ztuhlá láva. Je tvořena směsí
oxidu hlinitého, křemičitého, oxidů železa,
vápníku, magnezia. Musí být velmi jemně
rozemleta a používá se na předleštění ve formě vodní kaše v kombinaci se štětinovým
kotoučem nebo hadříkem.
Plavená křída má svůj původ ve vápníkových skořápkách drobných mořských živočichů. Nejjemnější se získává jejich rozemletím
a následnou vodní sedimentací. Používá se
s vodou ve formě kaše.
Oxid železitý (hnědočervený prášek) –
„zlatnická růž“, v pojivu z vosku nebo loje se
nanáší na rotující kotouč. Používá se hlavně
na zlato a stříbro.
Oxid chromitý je zelený prášek a jako
lešticí prostředek se používá ve formě tuhé
pasty hlavně na leštění vysokotavitelných
kovů – ocel, chrom.
Bílou pastou z tuku a vídeňského vápna
se leští nikl a barevné kovy (mosaz, měď).
Vídeňské vápno je směs převážně oxidu
vápenatého (56 až 66 %) a oxidu hořečnatého
(29 až 38,5 %).
Lešticí pasta na laky autokaroserií se hodí
na leštění plastových brýlových obrub. Běžné
lešticí pasty do domácnosti na leštění kovových předmětů (např. Silichrom, Neoxid) se

obr. 6
P ř i k l á d á n í o b ro b ku
ke spodní půlce ko touče (směr otáčení je
označen šipkou).

mohou použít na čištění a leštění kovových
obrub po pájení. Silichrom však zanechává
na povrchu tenký konzervační film silikonového oleje, což může způsobit potíže při další
úpravě povrchu například lakováním. K leštění
skleněných čoček se při jejich výrobě používá
bílá vodní suspenze oxidu ceria.
Pasty se na otáčející se kotouč dává jen
nejnutnější množství a často se obnovuje,
protože leštěním se stírá a odstředivou silou
odletuje. Struktura látky na kotouči musí být
pro dokonalý proces leštění zachována! Nevyhovující je kotouč se slepenou, uhlazenou
a ztvrdlou vrstvou pasty na povrchu! Při „leštění“ na takovémto kotouči se potom jedná spíše
o nežádoucí „odírání“ a přehřívání materiálu,
což končí u termoplastů znehodnocením zahřátého leštěného povrchu roztavením a rozmazáním. Zalepené kotouče čistíme například
starým pilovým listem na kov, který při otáčení
opatrně přiblížíme hranou ke kotouči, aby se
pastový škraloup seškrábl. Pozor, tato práce
je určena jen pro zkušeného pracovníka,
protože při neodborné manipulaci by mohlo
dojít k úrazu!
Etapy leštění
Abychom docílili co nejdokonalejšího lesklého povrchu, rozložíme leštění do tří etap –
předleštění, leštění, vytvoření zrcadlového
lesku. K tomuto účelu jsou rozděleny i průmyslově vyráběné lešticí pasty, které se liší mimo
použitých materiálů i barvou (viz tabulky).
Pro předleštění volíme hrubší lešticí prostředek i materiál kotouče. Během předleštění používáme i vyššího přítlaku. V prostřední
fázi přejdeme k jemnějším prostředkům.
Nakonec povrch mírným tlakem jemně
vyleštíme do zrcadlového lesku měkkým,
suchým kotoučem. Stejně postupujeme
i při ručním leštění pomocí hadříků, které
ve formě napnutých proužků, upevněných
jedním koncem ve svěráku, používáme
zvláště na leštění těžko přístupných míst
na brýlových obrubách. Na dokonalé doleštění kovových předmětů můžeme použít
suchou a měkkou jelenici.
Zásady leštění:
● R ýhy po pilování na povrchu materiálu je
třeba nejdříve zahladit co nejjemnějším
smirkováním a ohoblováním škrabkou.
● Pastu na kotouč je nutné nanést lehce
(začínáme hrubozrnnou pastou).

● Během leštění nesmíme příliš tlačit na kotouč a musíme měnit místo dotyku obrobku s kotoučem, aby se zabránilo přehřátí
materiálu (zvláště termoplastického).
● Musíme měnit směr leštění, aby nevznikaly
povrchové rýhy v jednom směru.
● Z kotouče je třeba odstraňovat škraloup
staré ulpělé pasty a nanášet pastu stále
čerstvou.
● J e třeba průběžně odstraňovat pastu
z povrchu předmětu a kontrolovat stupeň
vyleštění.
● Měli bychom dávat pozor na ostré hrany
předmětů, aby se nezbrousily a nedošlo
ke znehodnocení výrobku.
● Leštěný předmět bychom měli přikládat
ke kotouči opatrně, pod správným úhlem
a tlakem, tedy tak, aby nebyl vytržen
kotoučem z rukou – hrozí nebezpečí
poškození předmětu nebo zranění pracovníka (obr. 6).
● Na každou fázi leštění (předleštění, leštění, vysoký lesk) musíme používat speciální
kotouč.
Leštěním kovů vznikají jemné kovové
částečky, které zůstávají nalepeny spolu
s pastou na obvodu kotouče. Jestliže potom na stejném kotouči leštíme měkkou
umělou hmotu, částečky se zasekávají
do jejího leštěného povrchu a vzhledově jej
znehodnocují. Proto si kotouče rozdělíme
do dvou skupin – na kov a na plast. Také
na jednotlivé druhy past používáme zvláštní
kotouče. Kotouče se dají na vřetenech leštiček snadno vyměňovat (obr. 7).
Po leštění nesmí být na povrchu obrobku
patrné rýhy po řezání nebo pilování. Povrch
se musí zrcadlově lesknout.
Při leštění na stolní leštičce odlétávají z kotouče drobné částečky lešticí pasty, vlákna
látkového kotouče i mikroskopické částečky
leštěného materiálu. Proto bývá prostor kolem
kotoučů chráněn vhodným prostorným krytem, nejlépe s možností odsávání prachu
(obr. 8). Oděv chráníme před odletujícími
částečkami pláštěm nebo zástěrou. Samozřejmostí jsou nasazené ochranné brýle.
Bc. Ladislav Najman
obr. 8

Leštička s kryty kotoučů

obr. 7
Upínací hřídele lešticích
kotoučů
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Tabulky: Druhy past (podle firmy Bruleko s.r.o.)

Zdroj tabulek: www.bruleko.cz

1. Pasty pro broušení
Typ pasty

Určeno pro materiál

Vhodný nosič (kotouč)

Vlastnosti pasty

Lojová

všechny kovy, husté plasty

brusné plátno, lamelový kotouč

napomáhá chlazení,
snižuje prašnost

Brusná 320

kovy obecně

bruno, tuhé kaliko, tech. tkanina,
sisal

pro jemné broušení,
středně mastná

Bílá 5333

kovy, slitiny a hliník

tuhé kaliko, kepr, tech. tkanina,
sisal

mastná, kartáče

Růžová 6306

kovy obecně, slitiny

tuhé kaliko, kepr, tech. tkanina,
sisal

mastná, kartáče

Titan – šedočerná

železné kovy

tvrdě upravený sisal

velmi mastná

Brilmax – žlutá,
Abramax – šedá

všechny železné kovy, i méně obvyklé

sisal, sisal-molino, bruno, tech.
tkanina, skládané bruno

i kartáče, po zr. 120, jemné rýhy

Červená

železo – litina

kaliko, tech. tkanina, bruno

mastná

2. Pasty pro předleštění
Typ pasty

Určeno pro materiál

Vhodný nosič (kotouč)

Vlastnosti pasty

Zelená I

železné i neželezné kovy

tech. tkanina, kaliko, molino, řasené

mastná, jemná

Zelená IV

všechny kovy včetně barevných
a tvrdé plastické hmoty

molino, počesané molino, flanel,
standard. šité, řasené

mastnější, střední úběr materiálu

Witex – bílá

železné kovy, Al – tlaková Alpaka

tech. tkanina, kaliko, molino

vhodné pro gastro materiál

Velox – světle šedá

železné kovy, speciální antikoro

sisal-molino, tech. tkanina, bruno

čistý povrch

Midas – žlutá

všechny železné i neželezné kovy

sisal-molino, kaliko, řasené,
skládané

dobře odstranit v teplé vodě

Hnědá – 7012

barevné kovy

bruno, kaliko

mastná

Hnědá – 7027

barevné kovy

bruno, kaliko

mastná

3. Pasty pro finální leštění a velmi lesklý povrch
Typ pasty

Určeno pro materiál
všechny neželezné kovy

Vhodný nosič (kotouč)
jemný sisal, molino, erna,
hedvábí
molino, erna, damašek s ventilací

Maxfin – zelená

všechny kovy, v jedné operaci

Tripomax – hnědá

Vlastnosti pasty
dobře čistí ve vodní lázni

Chromax – růžová

všechny kovy, antikoro,
galvanické povrchy

molino, počesané molino,
erna, řasené, skládané

suchá, dobře se čistí

Zelená II

chromové povlaky, hliník

molino, počesané molino,
erna, řasené, skládané

suchá

Zelená III

železo a mosaz

molino, erna, počesané molino,
flanel, řasené

suchá dle kotouče

Lešticí vosk 3

plasty a tvrdé laky

flanel, počesané molino

polotekutá

důraz na typ nosiče

Plastimax

plasty a tvrdé laky

řasené, skládané

tuhá

Modro-žlutá 2101 T

tvrzené plasty

řasené a skládané

univerzální

Světle zelená 0131

barevné kovy, i nerez

flanel, počesané molino

lesk

Modrá 0462

všechny kovy a vybrané plasty

molino, počesané molino, flanel,
hedvábí, volné listy, řasené
a skládané

oblíbená u drobných kusů

Červeno-hnědá 1968

neželezné a drahé kovy

molino, počesané molino, flanel,
hedvábí, volné listy, řasené
a skládané

extra lesk

Starmax
– tmavě červená

všechny kovy, včetně drahých

molino, počesané molino, flanel,
hedvábí, volné listy, řasené
a skládané

extra lesk
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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.

b

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

Světoví výrobci

brýlových obrub

Společnost s názvem Look the Concept Factory byla založena v roce 1978 v místě zvaném
Pieve di Cadore. Nejprve fungovala pouze jako
malá řemeslná dílna. Velmi rychle se z ní však
stal průmyslový podnik, který se zabývá celým
procesem výroby brýlových obrub – od návrhu
až po finální realizaci výrobku. Společnost
nabízí veškerý sortiment brýlových obrub –
od obrub pro děti, teenagery až po obruby pro
dospělé, v sortimentu jsou i obruby sportovní.
Jedinečný charakter pak mají obruby luxusní.
Společnost Look the Concept Factory zvolila
odvážnou strategii udržet kompletní výrobu
v Itálii, velký důraz klade na dialog s distributory
a propagaci svých vlastních značek.

Augusto Valentini, návrhář kolekcí A. Valentini Design a AVD LAB.
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Cílem společnosti je vymýšlet, navrhovat
a vyrábět takové zboží, které je kvalitní, ale
avantgardní se vším všudy – především svým
stylem a technikou provedení. Klíčové jsou
pro společnost vlastní značky obrub, ty totiž
vždy výrobek činí jedinečným. Díky nim se vypracovala na takovou pozici, aby dokázala být
vždy o krok vpředu před svými konkurenty.
Důležitým krokem v historii firmy se stalo
vytvoření kolekce s názvem Look Occhiali.
Styl s názvem „Look“ se totiž v krátké době
stal výrazným fenoménem.

Sídlo firmy v Longarone, kde se nachází designérské
studio, centrum pro styk se zákazníky, sklad a administrativa.

Továrna – kreativní a výrobní centrum.

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

Styl a kvalita Made in Italy
Modely LOOK 10150, 10151: nový
koncept dioptrických brýlí, který
v sobě snoubí více způsobů použití.
Brýle, které lze skutečně používat
jak při práci, tak i ve volném čase,
včetně pohybových aktivit. Koncept
na základě tohoto pojetí lze shrnout
pod značku „brýle pro sportovní
využití“.
S.U.F.: SPORT UTILITY FRAME
(obruby pro sportovní využití)
Tyto mnohostranné brýle obsahují
dva typy výměnných koncovek (lze je
zasunout za poutko uvnitř pouzdra).
První pár je určen k „tradičnímu“
použití, druhý pár anatomicky zahnutých koncovek, které se zachycují
za ucho, je nabídkou pro ty, kteří
zdolávají více situací „v pohybu“.
Ocení je i ti, kdo pracují s hlavou
skloněnou dolů (lékaři při operacích, laboranti, zlatníci, hodináři,
optici...), lze je také využít pro spor-

tovní činnosti (kromě bojových a závodních), zajišťují optimální komfort
a přilnutí brýlí k obličeji.
Očnice je vyrobena bez letování,
vzniká z jednoho kusu materiálu,
který se rozřeže a naohýbá tak, že
vytvoří ojedinělý sportovní tvar brýlí;
navíc jsou brýle velice lehké.
Tento nový koncept brýlí byl použit
také u dvou modelů slunečních brýlí
(modely LOOK 2515, 2516). Kromě
zmiňovaných výhod v podobě dvou
párů výměnných koncovek přibývá
další bonus v podobě polarizačních
skel s antireflexem (pouze u některých modelů). Výsledkem jsou
komfortní sluneční brýle vhodné pro
všechny situace i běžné sportovní
aktivity.
Alice Tobolková,
Airline Optik Group, s.r.o.

E M E R G I N G

F R O M

T H E

4/2007

D A R K

Česká oční optika

41

Nyní s akční cenou do konce roku 2007
Activisu Swing v sobě skrývá videokameru a softwarová část je instalována v externím počítači (stačí třeba malý notebook),

nabízí možnost
 ukázat zákazníkovi porovnání až 4 typů obrub nasazených přímo na zákazníkově
obličeji (možnost fotografie, videosekvence a nebo fotografie vybraná
z videosekvence)

 porovnání brýlových čoček - přímo
v požadovaném tvaru v 3D zobrazení).
tyto systémy jsou vytvořeny podle
zásady „lepší 1x vidět, než 10 x slyšet“
a proto svým software umožňují očnímu
optikovi hlavně poradenství

 přiblížit nabídku povrchových vrstev a úprav pro brýlové čočky pomocí obrázků,
animací a videoklipů

 pomoci při dalším prodeji – například barevných kontaktních čoček

Je samozřejmostí, že vybraná obruba se simulovanými brýlovými čočkami lze vytisknout, nebo poslat zákazníkovi E-mailem.
Samozřejmě s logem Vaší optiky, s anoncí produktu, který jsme zákazníkovi nabídli a se spoustou dalších informací.

Přístroj Activisu Swing pro Vás do ČR dováží společnost ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o.

Nyní s akční cenou do konce roku 2007
Počítač je již integrován do systému

2 verze

Stolní
Samostatně stojící

Obsahuje všechny vlastnosti systému Swing

Poradenství
Porovnání brýlových čoček
Povrchové úpravy a barvy
Další prodej
navíc 3D centrační systém

Přesné měření rychle a jednoduše
 Na zvolenou brýlové obrubě je nasazen klip
s 8 3D značkami, které software Activisu bezpečně
rozpozná a na jejichž základě si provede kalibraci
a přepočet dalších údajů. Kamera rozpoznává značky
na klipu, mikropohyby hlavy jsou zaznamenávány
a digitalizovány
pro další
použití.

 více než 100 obrázků je analyzováno během 3 vteřin a je vybírán
nejoptimálnější obraz, na kterém je pak provedeno měření

 Jednoduše
klikáním myši (nebo dotykem na obrazovku – podle toho jaký model jste zvolili) nastavíte tvar,
velikost a typ obruby, potvrdíte postavení středů a zornic a měření je hotové. Přesně a Profesionálně

Je samozřejmostí, že vybraná obruba se simulovanými brýlovými čočkami lze vytisknout,
nebo poslat zákazníkovi E-mailem. Samozřejmě s logem Vaší optiky, s anoncí produktu,
který jsme zákazníkovi nabídli a se spoustou dalších informací.
Přístroj Activisu Expert Xs pro Vás do ČR dováží společnost ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o.

o

OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS OÚS O

Stránky
Optickej únie Slovenska
Správy z 3. odborného kongresu očných optikov a optometristov

sme si navzájom vymenili mnoho zaujímavých
a inšpiratívnych myšlienok, ktoré boli prínosom pre všetkých.
Najväčší nápor nás čakal v sobotu. Program
prednášok bol nasledovný:
• „ Aj vaša optika môže vyzerať atraktívne“,
prednášajúci Stefan Suchanek, Puredesign;
• „ Moderné operácie šedého zákalu“,
prednášajúci MUDr. Ondreička;
• „Heterofórie v našej dobe“, prednášajúci
Ing. Žácky;
• „Správne ceny v očnej optike“, prednášajúci Ing. Vymyslický.

V dňoch 12.–14. októbra sa v Jasnej uskutočnil
už tretí ročník odborného kongresu očných optikov a optometristov. Stretli sme sa už v tradičnom
prostredí, aby sme načerpali nové informácie,
zistili, čo je nové v branži a zároveň sa stretli s kolegami a vymenili si skúsenosti a poznatky.

Blok prednášok bol doplnený prezentáciou
firmy Rodenstock ako hlavného sponzora.
Témy prednášok boli zámerne volené tak,
aby nevytvárali monotematický celok. Vďaka
takémuto spektru rôznorodých informácií
mohli zúčastnení rozšíriť svoje obzory a byť
neustále v obraze.

Ťažiskom kongresu boli samozrejme vzdelávacie aktivity. S prácou sme začali už
v piatok, kedy sa účastníci rozdelili do 3 skupín a pracovali formou workshopov na témach
„Ako zostaviť marketingový plán pre optiku“,
„Komunikačné a predajné zručnosti“ a „Farmakológia oka“. Počas tejto pracovnej časti

Po krátkom oddychu od informácií na nás
čakal spoločenský program. Spoločnosť
nám robili na Slovensku dobre známi „páni
bratia“ Peter Niňaj a Robert Puškár a „slovenská Edith Piaf“ Vladena Škorvagová. Podarilo
sa im vytvoriť naozaj príjemnú atmosféru
a pri ich hudbe sa objavili aj mnohé hudobné

44

Česká oční optika 4/2007

talenty. Zábava trvala do skorého rána a cítili
sme sa naozaj fajn.
Po náročnej sobotňajšej noci čakal
na všetkých v nedeľu 1. riadny snem
Optickej únie Slovenska. Na programe
bolo mnoho závažných otázok týkajúcich
sa odboru očná optika a optometria. Okrem iného sa nastolili viaceré legislatívne
problémy, diskutovali sme o školstve a systéme vzdelávania v odbore, o úhradách
zdravotníckych pomôcok v očných optikách
a o tom, ako celkovo pozdvihnúť očnú optiku
v povedomí konečných spotrebiteľov. Snem
bol aj príležitosťou na doplnenie členov
predstavenstva a na referendum v dôležitých
otázkach. Nechýbala samozrejme ani búrlivá
a rozsiahla diskusia, z ktorej vyplynuli mnohé
podnetné závery.
Celý kongres sa podarilo zorganizovať
aj vďaka podpore sponzorov. Naše poďakovanie patrí hlavnému sponzorovi – firme
Rodenstock Slovensko, a sponzorom – firmám Essilor, Metzler International a Zeiss.
Ďakujeme organizátorom a všetkým zúčastneným za aktívnu účasť a už teraz sa tešíme
na budúci rok.
Ing. Zdenka Sivičeková,
členka predstavenstva OÚS

O

Spokojnosť Vášho zákazníka

začína vyšetrením zraku a končí kvalitou zábrusu.

Skúšobná obruba

Auto keratorefraktometre

Firma SAGITTA A GEODIS podporia Vaše snaženie pre kvalitné služby vo Vašej
optike obstaraním optických a oftalmologických prístrojov zn.
prostredníctvom nákupu okuliarových šošoviek SAGITTA.
Financovanie nákupu vybavenia Vašej optiky môžete uskutočniť prostredníctvom bonusov, dosiahnutých pri odbere okuliarových šošoviek
ako aj okuliarových rámov.
Možnosti financovania prispôsobíme Vašim individuálnym požiadavkám.
Podrobné informácie Vám poskytnú pracovníci spoločnosti Sagitta a Geodis.

Tel.: +421/2/49 20 55 55
Fax: +421/2/44 46 24 66
objednavky@sagitta.sk

Tel.: +421/48/43 18 301
Fax: +421/48/43 18 310
geodis@geodis.sk

www.sagitta.sk

www.geodis.sk
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Svět podle
Imrana Zangiho
Doktor Imran Zangi krouží světem očního lékařství i vlastním životem, jako
by byl stále členem dětské lední revue. Přestože se ledových představení už
dávno neúčastní – jeho posledním a největším úspěchem na ledě bylo doslova
”dobruslení si„ pro svou manželku Janu Beránkovou, několikanásobnou mistryni republiky v tancích na ledě – zdá se, že ostré nože z nohou nikdy nesundal
a v širokém záběru ladného oblouku zkouší vše, co mu nabízí jeho profese,
umění i sport. Dlouholetý pracovník II. oční kliniky v Praze, na níž vystřídal téměř
všechna oddělení od dětského po specializovanou ambulanci, v současnosti
privátní lékař a majitel sítě prodejen optiky, je také skoro pětadvacet let perkusistou, jehož spolupráce využívala například Jana Koubková, YoYo Band
a v současnosti skupina Monkey Business. Kromě toho, že se Imran Zangi
také občas ponoří do výtvarného umění, zaujme i výčtem sportů, které v životě
aktivně provozoval – zmíněnou lední revue počínaje a vzpíráním konče.
”Takový výčet může být trochu zavádějící, nechci, aby to vypadalo, že se
za každou cenu musím za něčím hnát,„ vypráví Zangi. ”Život je prostě neskutečně pestrý a někdy je škoda nevyužít možností, které člověku nabízí. Pokud
si dokážu říct – potřebuji tolik a tolik času a námahy na tu kterou činnost, abych
byl spokojený a zároveň nešidil práci ani rodinu – tak proč ne?„

Na druhou stranu začátek vaší hudební
kariéry se datuje na konec studií lékařské
fakulty a začátek práce na oční klinice. To
muselo být vyčerpávající období.
Bylo. Ale jak všichni dobře víme, zajímavé
příležitosti jako naschvál přicházejí většinou
v to nejméně vhodné období a člověk musí
něco obětovat. Už během studií, v šestém
ročníku, jsem začal koncertovat s Janou Koubkovou. V tom ještě problém nebyl. Ve vyšších
ročnících vysoké školy jste „mazáci“ a víte,
co je nutné a co ne, a hlavně na škole jste tak
trochu pánem svého času. Nástup na kliniku
znamenal pevnou pracovní dobu, z níž vás
nikdo neomluví a samozřejmě služby, přitom
jsem měl někdy odehrát až dvacet koncertů
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měsíčně. Padla na to dovolená, náhradní volna,
spousta hodin spánku, ale šlo to. Na druhou
stranu, kdybych se k muzice s Janou Koubkovou dostal dřív, nemůžu za sebe stoprocentně
ručit, že bych medicínu dodělal. Předtím
jsem sice hrál s Mikim Volkem na bicí, ale to
bylo spíše na úrovni zábavy, zatímco s Janou
Koubkovou šlo o profesionální hraní a dostat
tuto příležitost na začátku studií, kdoví, jak by
to dopadlo. Dnes hraji čtyři až šest koncertů
za měsíc, a to je optimální, ale musel jsem si
tuto volnost odpracovat. Protože abych v současnosti mohl říct: ano, chci s vámi hrát, ale
jsem časově omezený a přesto ten zájem je, tak
musím trochu umět. A to je právě o těch dvaceti
koncertech měsíčně, o práci, která člověka
dostane na určitou úroveň.
Čemu jste se na klinice nejvíce věnoval?
Skoro všemu. Prošel jsem spoustou oddělení a týmů, i těch, kam se nikomu moc nechtělo, jako bylo oddělení sítnicové a sklivcové
chirurgie… Prvních pár měsíců mě trochu
otrávilo, že jsem většinu času trávil za psacím strojem, měl jsem dokonce tendence
odejít, ale to je úděl mladých doktorů, a ta
šance vždycky přijde. Na začátku jsem byl

v ambulanci všeobecné oční medicíny, čtyři
roky jsem byl na dětském oddělení, pak přišla
zmíněná sítnicová a sklivcová chirurgie, až
jsem nastoupil na specializované ambulanci
u profesora Filipce, kde jsem se věnoval
nemocem v uveální neboli živnatkové a rohovkové oblasti.
Když jste zmínil profesora Filipce, nenapadlo vás někdy připojit se k němu
při jeho humanitárních a výzkumných
cestách? Koneckonců i díky svému irácko-iránskému původu máte výbornou
jazykovou výbavu…
Martin Filipec je můj veliký kamarád i společník v podnikání. Jeho výzkum říční slepoty
v neprostupných oblastech jihoamerických
pralesů nebo působení v Afghánistánu jsou
ohromnými počiny. Vždycky, když se odněkud
vrátí, musí mně vše dopodrobna vyprávět.
A jestli mě něco podobného nikdy nelákalo?
Odpověď je jasná – samozřejmě ano. Ale
zaprvé mám rodinu a jakási instinktivní zodpovědnost mně velí neohrožovat svůj život a tím
pádem i život mé rodiny, a pak je tu muzika
a práce. Kdybych odjel na tři měsíce na druhý
konec světa, tak se mnou už asi žádná skupi-
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na nebude chtít hrát, a to stejné platí i pro oční
ambulanci, kde se mnou v současnosti pracuje pět dalších lékařů, o rodině nemluvě.
Proč jste se vlastně dal na dráhu privátního lékaře a začal také s oční optikou?
Asi by se očekávalo, že tohle člověk dělá
především pro peníze. Pro mě byla ale hlavní
motivací jistá časová flexibilita a možnost
rozhodovat si sám o své práci, což bych
na klinice v takové míře nikdy neměl. Mým
nadřízeným je pouze ekonomika a chod ambulance, což ale zase znamená v momentě
nějakého problému či výpadku fakt, že tento
problém musím vyřešit já a nikdo jiný a nemůžu se spoléhat na nadřízené na klinice. Navíc
přechod do soukromé praxe nebyl čistě mým
rozhodnutím v tom smyslu, že bych se ze
dne na den rozhodl a zřídil si ambulanci. Šlo
o přijetí nabídky od kolegů, mimo jiné právě
od Martina Filipce, na převzetí chodu privátní
ambulance v Kartouzské. Vzal jsem si pár dní
na rozmyšlenou, ale jasno jsem měl celkem
rychle. Padl jsem do toho rovnýma nohama
a poté, co jsem se zorientoval především
v administrativě a organizaci, jsem soukromou praxi rozšířil na současných šest lékařů.
V roce 2000 přišla také první optika, a to tak
trochu z nouze a náhodou. Měli jsme vedle
ambulance obrovskou a nevyužitou šatnu, tak
jsme si řekli, proč platit nájem za prázdnou
místnost a vznikla z toho optika.
Jak jste si zvykal na přechod do „první
linie“ ambulantního oftalmologa a na roli
podnikatele?
Nijak zvlášť dramaticky. Na klinice jsem sice
operoval a zvlášť tady v Praze jsem se setkával
s případy, které byly z medicínského hlediska
unikátní. Takže v této práci byla jistá dávka
adrenalinu a někdy i napětí. V tomto ohledu by
mně mohla klinika chybět, jenže nic neděláme
navždycky. Když se na to však dívám s odstupem, tak je to pro mě kapitola mého života,
která byla velice pěkná a zajímavá, ale nelituji,
že je uzavřená, protože jsem rád už za to, že
jsem ji mohl prožít. To je obecně můj způsob
pohledu na život – vážit si všeho a mít radost
z toho, co jsem prožil a nesedět s rukama
v klíně a stěžovat si na to, co jsem prožít mohl.
Navíc i v oné „první linii“, v oční ambulanci, má
člověk obrovskou zodpovědnost a často se
také setkám s případy, které rozhodně nelze
označit za banální či rutinní.
Je fantastické, když někdo dokáže brát
život z té lepší stránky, neohlížet se na to
špatné, což v konci znamená psychickou
pohodu. Jenže vlastní rozhodnutí člověka
takto brát život nestačí. Každá nemoc
je v určitém smyslu těžkým zásahem

do osobní „pohody“ a nemoc zraku zvlášť,
protože zrak nám zajišťuje největší díl
komunikace se světem.
To je samozřejmě pravda. Klasifikace zdraví není jen to, že člověku z fyziologického
hlediska nic není, musí být i v psychické pohodě, mít odpovídající sociální zázemí v podobě rodiny, přátel a uspokojení z vlastní
činnosti. To všechno může nabourat i malý
zdravotní problém, ne jen fatální oční choroba. Ale zrak má mezi smysly dominantní
úlohu. Každý by si asi zvolil zachovat zrak
než jiný smysl, kdyby muselo dojít k takové
volbě. Zrak je informačně bohatý, barevný
a prostorový a dává člověku základní pocit
jistoty ve světě. Navíc vlivem rozvoje komunikačních technologií se míra informací
vnímaných zrakem markantně zv yšuje.
Psychické změny lidí související se zrakovým omezením, pominu-li banální dočasné
choroby, lze z pozice lékaře velice dobře
vnímat. Už to, kolik lidí si nechce připustit,
že špatně vidí a potřebuje k tomu brýle,
čočky a podobně. U těchto lidí je někdy
cítit strach ze ztráty sebevědomí. U vážných
nemocí, které zapříčiňují postupnou ztrátu
zraku, je to samozřejmě ještě horší.
Jak má lékař v takových chvílích reagovat?
Musí být trochu psychologem. Být optimistický, ale samozřejmě nelhat a hlavně
dobře odhadnout, co všechno může konkrétnímu pacientovi sdělit. Ale ani z kliniky,
kde jsem zažil hodně vážných případů, si
nepamatuji nějaké zhroucení nebo opravdu
dramatické reakce na sdělení diagnózy.
Člověk je adaptabilní a hodně toho snese,
obzvlášť ženy, které jsou psychicky silnější
než muži.
Na druhou stranu má oční lékařství,
ale i oční optika oproti jiným lékařským
oborům výhodu v tom, že léčba, laserový zákrok nebo použití brýlí a čoček
má okamžitý kvalitativní efekt – pacient
má možnost okamžitě „vidět“ markantní
zlepšení.
Například u šedých zákalů trvá operace
za normálních podmínek přibližně půl hodiny, i méně, a zdroj nevidomosti či snížené
schopnosti vidění je odstraněn. Druhý den
pacient prakticky normálně vidí a stejné
možnosti jsou při operacích sekundárního
šedého zákalu a mnoha dalších vad, především refrakčního charakteru. Samozřejmě
podstatným krokem v dějinách oftalmologie
bylo využití laserové technologie při operaci
očí. Ale zase z toho nelze získat dojem, že
dnes lze pomocí čoček, brýlí a hlavně laserových operací vše vyřešit.

Vy sám jste v návaznosti na svou soukromou praxi začal provozovat prodejny
oční optiky. Nepřemýšlel jste také o možnosti podnikat v oblasti léčby laserovou
technologií?
Samozřejmě jsem o tom přemýšlel. A to velice reálně. V době, kdy v Praze vznikla první
laserová klinika, jsem si říkal, že do toho půjdu
taky. Ale po zvážení všech možností a hledání
partnerů jsem od tohoto záměru upustil i s tím,
že by v Praze nebyla pro více klinik dostatečná
poptávka, což se ukázalo jako naprosto zbytečná obava. Ale nijak nelituji, zřejmě by mě
takový projekt úplně pohltil, možná by nebyl
čas na hudbu…
V jednom rozhovoru jste zmínil, že vám
vadí jistá komercionalizace lékařského
povolání. Co jste měl přesně jako komerční lékař na mysli?
Jde mi především o tlak dealerů na privátní
lékaře využívat nebo spíše nadužívat jejich výrobky. Současná situace je taková, že spousta
farmaceutických firem vyrábí stejně kvalitní
medikamenty a jejich dealeři logicky prosazují svou značku za pomoci nabídky různých
požitků. To ještě chápu. Nevidím nic špatného
na tom, když jako privátní lékař předepisujete
nejlepší dostupný lék a jeho výrobce vás pozve
na, dejme tomu, golfový zájezd. Co mě trápí, je
přehánění preskripce a snaha předražovat léky
nebo preferovat stejně účinný, a přitom dražší
přípravek. A rozhodně si nechci hrát na nějakou morální autoritu a ohánět se společenským
posláním lékaře. Ale enormní vysávání pojišťoven se nám lékařům vrátí zpět v podobě našich
zmenšených podílů na rozpočtech pojišťoven,
ztenčených vědomou zbytečnou preskripcí
léků. Jistě, takoví lékaři si řeknou, že zrovna
jejich počínání žádnou pojišťovnu neruinuje
a jeho kolegové to nemůžou nijak pocítit. Jenže
už tohle myšlení, že plýtvání je v pořádku, je
špatné a ve chvíli, kdy to bude dělat většina,
zbytek na to doplatí.
Za rozhovor poděkoval Jan Táborský

4/2007 Česká oční optika

47

o

optické pomůcky optické pomůcky optické pomůcky optické pomůcky optické pomůcky optick

Dalekohledy

aneb jak vybrat ten správný

Dalekohled je obecně určen k pozorování nebo sledování vzdálených předmětů. Jde o přístroj
sloužící k optickému přiblížení objektů pomocí soustavy čoček nebo zrcadel. Jeho základními
prvky jsou objektiv a okulár. Objektivem se vytvoří převrácený, skutečný a silně zmenšený obraz
pozorovaného předmětu, a tento obraz se okulárem jako lupou zvětší. Předmět pak vidíme pod
větším zorným úhlem než při pozorování prostým okem.
Dalekohledy se liší vzhledem, povrchovou úpravou, velikostí a číselným označením (zvětšení,
průměr objektivu, velikost zorného pole). Každý přístroj je zhotoven k určitému účelu.
Je možné, že přemýšlíte o koupi dalekohledu jako dárku nebo jako pomůcky pro svou potřebu.
Vzhledem k velkému množství různých typů dalekohledů vám právě tento článek může posloužit
jako vodítko, jak na to.

Dalekohled by nám měl především dobře
sloužit a dělat nám radost, ale jak vybrat ten
nejlepší z nabídky nejrůznějších značek?
Nejprve se zamyslete nad tím, jaký typ dalekohledu si zvolíte, zda monokulár či binokulár.
Monokulární dalekohled má menší velikost
a nižší hmotnost, ale nedokáže zprostředkovat tak kvalitní stereoskopický vjem jako
dalekohled binokulární. Zkuste zavřít jedno
oko a odhadnout vzdálenost nějakého neznámého objektu – uvidíte, že jedním okem vám
to půjde špatně. Dokonalý prostorový vjem
zprostředkovává až náš mozek na základě
informací z obou očí. Proto jsou výhodnější
binokulární dalekohledy, protože z pozorování
budete mít podstatně větší požitek.
Také si ujasněte několik následujících bodů:
• k jakým účelům budete dalekohled používat a jak často,
• co chcete s dalekohledem především
pozorovat,
• kdy a kam budete dalekohled nosit, zda
jej hodláte používat pouze ve dne nebo
i za ranního či večerního šera,
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• zda chcete mít pouze jeden dalekohled
pro univerzální použití, nebo dva či více
přístrojů pro různé využití,
• jaké má mít dalekohled optické vlastnosti.
Jestliže plánujete pravidelné používání dalekohledu, nešetřete na nákupu a rozhodněte
se pro přístroj vyšší cenové kategorie. Pokud
budete dalekohled používat příležitostně,
uspokojí vás dalekohledy standardní kvality,
kterých je na trhu velký výběr. Buďte opatrní
při nápadně levné nabídce, např. v bazarech.
Je dobré poradit se s odborníkem, optikem
nebo se známým, který už má s dalekohledy
zkušenosti. Kvalitní kapesní dalekohled si
s dvěma tisíci v kapse zaručeně vyberete.
Dalekohled střední velikosti s kvalitní optikou
a mechanikou pořídíte za dva až čtyři tisíce
korun, musíte ale počítat s tím, že bude mít
větší hmotnost.
Kvalitní optika a mechanika by měla být dalším kritériem při výběru dalekohledu. Čočky
by měly být opatřeny antireflexní vrstvou, což
je tenká vrstvička např. fluoridu magnézia,

která se během výroby nanáší na optické
povrchy. Má za úkol zabránit nežádoucím
reflexům, zvyšovat propustnost dalekohledu,
zajišťuje lepší a jasnější vidění. Většinou se
vyrábí antireflexní vrstva se zbytkovou barvou,
takže na čočkách jsou vidět zelené, fialové,
červené nebo žluté odlesky.
Dostáváme se k údajům, které uživatele
zajímají nejvíce, tj. k optickým vlastnostem.
Je to především zvětšení a světelnost.
Zvětšení dalekohledu je poměr ohniskové
vzdálenosti objektivu f1' a okuláru f2'. Je to
první číslo, které výrobci na svých dalekohledech uvádějí. Druhým údajem je průměr
objektivu v milimetrech. Zápis tedy vypadá
např. takto: 7x50 nebo 12x25. Tím se dostáváme ke světelnosti dalekohledu, která hraje
významnou roli za špatných světelných podmínek. Je definována jako poměr osvětlení
sítnice oka při pozorování dalekohledem a při
pozorování prostým okem nebo jako poměr
ohniskové vzdálenosti f1' a průměru objektivu
v milimetrech D. Dalším důležitým faktorem je
výstupní pupila dalekohledu D' neboli průměr
optického svazku vystupujícího z okuláru. Prů-
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měr výstupní pupily vypočítáme jako poměr
průměru objektivu v milimetrech D a zvětšení
dalekohledu. Např. dalekohled 7x50 má průměr výstupní pupily 7,14 mm (50/7).
Při pozorování přístrojem má pupila oka ležet
centricky v místě výstupní pupily dalekohledu,
a to tak, aby mohl světelný tok zachycený
objektivem vstoupit do oka. V ideálním případě by výstupní pupila dalekohledu měla
splynout s pupilou oka. Pupila oka se mění
podle toku světla. Za slunného počasí bývá
průměr pupily asi 2–3 mm. Za šera a v noci
se zvětšuje na 7–8 mm.
Pokud by byla výstupní pupila dalekohledu
menší než průměr pupily oka, byl by světelný
tok značně omezený a obraz tmavý. Pokud
není nadbytek světla, neměla by být výstupní
pupila dalekohledu menší než pupila oka.
Naopak, je-li výstupní pupila dalekohledu
větší než pupila oka, využije oko z celého
objektivu jen tu část, jejíž průměr se rovná
průměru pupily oka. Ostatní plocha objektivu
je nevyužitá a zbytečná.
Jestliže hledáte dalekohled pro myslivecké
účely, je jedním z rozhodujících aspektů
při výběru již zmiňovaná dostatečně vysoká
světelnost, kde je průměr výstupní pupily kolem
7 mm. Např. dalekohledy 7x50, 8x56, 9x63
jsou vhodné pro použití za šera a při večerních
pozorováních. Dalekohled by měl být pogumovaný, vlhkotěsný a odolný proti nárazům. Myslivcům doporučíme dalekohledy střední a vyšší
cenové kategorie, protože v tomto případě jsou
kladeny vysoké nároky na kvalitu pozorování
a používaní i za ztížených podmínek. Pro turistické a podobné účely postačí dalekohled
s průměrem výstupní pupily 3–5 mm, který je
při stejném zvětšení lehčí a skladnější, např.
dalekohledy 7x25, 8x25.
Pro začátek je ideální volbou dalekohled
se sedmi až desetinásobným zvětšením.
Časem, až si na toto menší zvětšení zvyknete a budete mít potřebu a touhu, můžete si
koupit dalekohled s větším zvětšením. Osvojit
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si můžete i dalekohledy s kvalitním ručním
pozorováním při zvětšeních 12x až 16x, ale ty
při dalším zvětšení už většinou vyžadují oporu
nebo stativ. Velká zvětšení lze efektivně využít
pouze za velmi dobrých pozorovacích podmínek; ty jsou ovšem v oblastech zamořených
emisemi dosti vzácné.
Pokud se rozhodnete pro dalekohled typu
ZOOM s proměnným zvětšením, pečlivě zkontrolujte kvalitu jeho obrazu při všech zvětšeních. Tento dalekohled má také tu nevýhodu,
že o jednu třetinu zmenšuje zorné pole.

Zorné pole je prostor, který vidíme oběma
očima, aniž měníme směr pohledu. Jeho velikost se vyjadřuje v úhlových stupních, nebo
se udává v metrech, důležité je to, jak velikou
výseč obrazu budeme dalekohledem vidět
ve vzdálenosti tisíc metrů. Čím je zvětšení
dalekohledu větší, tím je zorné pole menší.
Hodnota zorného pole bývá zpravidla na dalekohledech vyznačena. Při zvětšení 8x se
pohybuje v rozmezí 110–140 m, při zvětšení
10x mezi 90–120 m. Velké zorné pole se nejlépe uplatní v kultuře, ve sportu a v myslivosti.
Dalekohledy s velkým zorným polem můžeme
nazývat širokoúhlými. Bývají označeny zkratkou Ww (Weitwinkel) a jsou také dražší.
Znakem slušné kvality dalekohledu je
jeho cena. Při průměru objektivu do 40 mm
bývá cena čtyři tisíce korun, při objektivech
o průměru 50 mm se cena pohybuje kolem
pěti až šesti tisíc korun. Při nižších cenách
buďte opatrní.
Důležitou roli hraje také hmotnost dalekohledu. Malé kapesní dalekohledy váží 200–300 g,
u klasických dalekohledů s průměrem objektivu 30 mm bývá hmotnost kolem 500 g, dalekohledy s objektivy 40 mm váží kolem 650 g
a dalekohledy s objektivy o průměru 50 mm
mívají hmotnost kolem 800 g. Některé dalekohledy, které mají optiku a mechaniku nejvyšší
kvality, mohou být i těžší. Velikost zvětšení
nemá na hmotnost dalekohledu velký vliv.

V neposlední řadě záleží při výběru dalekohledu také na designu a na tom, zda vám
dalekohled dobře „padne“. Vyzkoušejte,
zda budete vidět při nasazení dalekohledu
celé zorné pole bez toho, abyste dalekohled zatlačovali do očí nebo ho oddalovali.
Současné dalekohledy mají měkké gumové
mušle. Kvalitní a dražší přístroje mají mušle
ergonomické, které dokonale utěsňují před
pronikáním venkovního světla. Vnější korpus
dalekohledu může být z různého materiálu,
nejvhodnější je zřejmě guma – nesmeká
se, snadno se udržuje, příjemně se drží a je
odolná vůči poškrábání. Dalekohled vybírejte
také podle jeho „vnější krásy“ – ta je u současných výrobků velice rozmanitá a překvapivě
dobrá. Ale pozor, nenechte se jí zlákat na úkor
základních vlastností přístroje!
Jestliže jste se rozhodli pozorovat oblohu,
pokládáte si otázku: „Jak vybrat správný astronomický dalekohled?“ I v tomto případě si
rozmyslete, co všechno byste chtěli zkoumat.
Pokud to budou větší jasnější objekty jako je
Měsíc nebo planety, tak vám postačí menší dalekohled s průměrem objektivu kolem 60–70 mm
a zvětšením 120x až 140x. Chcete-li však
pozorovat slabší mlhoviny a hvězdokupy, hodí
se dalekohledy s větším průměrem objektivů
kolem 90–150 mm, které mohou mít zvětšení
180x až 300x. Platí pravidlo, že maximální
užitečné zvětšení dalekohledu je rovno dvojná-
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Astronomické dalekohledy umožňují výměnu okulárů.
sobku průměru objektivu v milimetrech. Např.
od dalekohledu o průměru 60 mm nemůžete
chtít větší zvětšení než 120x. Jestliže vám někdo
slibuje něco jiného, nejspíše s astronomickými
dalekohledy nepracuje a nerozumí jim.
Astronomické dalekohledy jsou konstruovány
tak, aby umožňovaly výměnu okulárů. Ty pak
můžete dokupovat a vyměňovat podle pozorovacích podmínek. K usnadnění orientace
na obloze slouží hledáček, kterým je dnes
vybavena většina i těch nejmenších astrodalekohledů. Hledáček má menší zvětšení, ale větší
zorné pole. Důležitou součástí hvězdářského
dalekohledu je také stojan či stativ, říkáme
tomu montáž. U dalekohledů se zvětšením
30x až 100x postačí azimutální montáž. Přístroj tak otáčíme kolem vodorovné a svislé
osy na sebe kolmé, jde o otáčení v azimutu.
Při větším zvětšení je výhodnější paralaktická
montáž. Dalekohled stačí otáčet kolem jedné
osy rovnoběžné se zemskou osou (otáčíme
jím přitom stejně rychle jako se točí Země, ale
na opačnou stranu, pozorovaný objekt se nám
tedy nevytratí ze zorného pole dalekohledu).
Pokud se chcete astronomií opravdu zabývat a pokusit se i o astrofotografii, můžete
si pořídit dalekohled s kvalitní paralaktickou
montáží, s průměrem zrcadlového objektivu kolem 200 mm, se zvětšením asi 350x
a s vysokou světelností. Uvidíte nejen Měsíc
a planety, ale také vzdálené galaxie nebo
slabé mlhoviny. Buďte trpěliví, neboť čím
více slabších objektů chcete pozorovat, tím
obtížnější je jejich vyhledávání.
Z předchozích poznatků vyplývá, že důležitým parametrem pro výběr astrodalekohledu
je průměr objektivu. Čím bude větší, tím slabší
objekty se dají pozorovat. Avšak s průměrem
roste i cena.

Příslušenství
Většina dalekohledů se prodává s pouzdrem
nebo brašnou, což při pobytu v přírodě jistě
oceníte. Pouzdro se dá připevnit k oděvu nebo

speciální gumový balónek na čištění fotografických objektivů, který prachová zrnka
odfoukne. Opravdu se vyvarujte přímého
čištění hadříkem.
K odstraňování mastnoty z povrchu čoček
jsou vhodné roztoky na čištění brýlí s antireflexními vrstvami, které dostanete v očních
optikách, nebo čisticí roztok Isopropanol
(k dostání v lékárnách). Roztok kápnete
na vatovou tyčinku a jemně setřete mastnotu
(viz obr. 2). Vatové tyčinky vyměňujte, abyste
mastnotu či špínu jen neroztírali.
na batoh. Má-li i šňůrku, můžete si dalekohled
pověsit kolem krku. Větší a kvalitnější dalekohledy mívají kromě tohoto příslušenství také krytky
na objektivy a okuláry, ochranu objektivů před
slunečním svitem či deštěm, a jiné. Některé zahraniční dalekohledy jsou např. plněny dusíkem,
který nepřímo zaručuje vodotěsnost přístroje
a to, že se vám čočky zevnitř nezamlží. Velké
dalekohledy mají dokonce závit umožňující
připevnění dalekohledu ke stativu.

Údržba dalekohledu
Jestliže máte zakoupený dalekohled, určitě
chcete, aby vám sloužil co nejdéle a byla
zachována jeho kvalita, proto byste se měli
snažit udržovat optiku dalekohledu v čistotě.
Každá věc se při častém používání dříve či
později zapráší a zašpiní. Pokud tedy chcete
uchovat dalekohled v dobrém stavu co nejdéle, je dobré ho občas vyčistit. Ale pozor, ne
kapesníkem, rukávem nebo cípem trika!
Na čistém povrchu čoček dalekohledu
postupně ulpívají drobné částečky prachu
a mastnota, které svádí k ráznému setření
jemným hadříkem. Právě tímto neopatrným
čištěním však povrch čočky poškrábete
a poškodíte také antireflexní vrstvu. Dojde
tak k trvalému znehodnocení čočky, neboť malé škrábance způsobují nežádoucí
lomy a odrazy světla a obraz je pak jakoby
zamlžený.
Při odstraňování malých prachových částeček postupujte opatrně. Použijte buď jemný
štěteček s měkkým vlasem (viz obr. 1), nebo

Odstraňování prachových částic jemným štětečkem.
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Odstraňování mastnoty vatovou tyčinkou.

Pokud dalekohled zrovna nepoužíváte, měly
by být jeho čočky zakryty víčky. Dalekohled
mějte uložený v brašně a nenechávejte jej
ležet na přímém slunci (např. za oknem uvnitř
automobilu). Čím méně důvodů k čistění dalekohledu se vyskytne, tím lépe. Objektiv při tom
není třeba čistit tak často jako okulár. Jestliže
dojde k zamlžení čoček okuláru nebo dalekohled spadne do vody či zmokne, nikdy čočky
neotírejte hadříkem ani vatovými štětičkami,
ale nechte vodu pomalu odpařit.
Když budete optiku dalekohledu opatrně
čistit pokaždé, než se úplně zanese prachem
a mastnotou, bude vám dalekohled sloužit
dobře a dlouho.

Monika Křížková,
VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1
Literatura:
1. Černý, J.: Desatero pro nákup dalekohledu, Praha, RF HOBBY, 2003, roč. 5, č. 12
2. Fiala, J., Bařina, K., Proček, J.: Optickomechanické přístroje, Praha, SNTL, 1982
3. Havelka, B.: Geometrická optika II, Praha,
Československá akademie věd, 1956
4. Křížek, M.: Jak vybírat dalekohled, Praha,
Česká oční optika, roč. 41, č. 3/2000
5. Křížek, M., Setnička, M.: Dalekohledy – triedry, divadelní kukátka, puškohledy, Praha,
Česká oční optika, roč. 37, č. 3/1996
6. Propagační materiál firmy FOMEI
7. h t t p: // w w w. m o t y.c z / i n d ex . p h p? show=zpravy_text&zpravy_id=8
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AUTO REFRAKTO
KERATOMETR

AutoRefraktoKeratometr s možností keratometrie periferie
Nyní s akční cenou 189.000 Kč do konce roku 2007

ARK 070 nabízí následující funkce
-

refraktometr,
keratometr středu rohovky,
autorefraktokeratometr
keratometr centrálního a periferního segmentu rohovky
(keratometrie periferie v segmentech 315°- 45°, 45°- 135°,
135°- 225°, 225°- 315°)

Dále přístroj nabízí možnost měření refrakce pro kontaktní
čočky nebo pro brýle a nastavení kroku měření.
Samozřejmostí je i vestavěná termotiskárna.
Cena 199.000 Kč
V případě Vašeho zájmu o přístroje a strojové vybavení ESSILOR kontaktujte
p. Milana Terše na telefoním čísle 602 24 24 72, nebo emailem tersm@essilor.cz
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Centrovací
systémy v oční optice
ImpressionIST – integrovaný servisní terminál firmy Rodenstock
ImpressionIST je ucelený odborně poradenský terminál, který obsahuje několik
důležitých prvků od konzultačních systémů
prodeje po unikátní měřicí systém 3D pro
zjištění individuálních parametrů nutných
k zadání výroby brýlových čoček.
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Systém ImpressionIST je na první pohled
unikátní svým designem. Po instalaci se stává
nepřehlédnutelnou a dominantní částí oční
optiky, a ta pak v zákazníkovi na první pohled
vyvolá pocit, že se nachází na pracovišti, které
je vybaveno tou nejmodernější technikou.

Systém je rozdělen do několika samostatně
fungujících celků, které oční optik využívá,
a zároveň umožňuje informovat příchozího
zákazníka o novinkách, které jsou v prodejně
nabízeny novým interaktivním způsobem.
Interaktivní ucelený terminál pro práci
v oční optice obsahuje měřicí systém 3D,
pomocí kterého se zjišťují individuální hodnoty potřebné pro zhotovení brýlových čoček
konkrétního zákazníka. Systém je rozdělen
do několika funkčních celků, které oční optik
využívá, a zároveň mu umožňuje informovat
příchozího zákazníka o novinkách, které jsou
v prodejně nabízeny novým interaktivním
způsobem. Nedílnou součástí již zmíněného
unikátního měřicího systému jsou mimo jiné
technologické prvky, které slouží k usnadnění prodeje očnímu optikovi. Použitý způsob
měření se vyznačuje velmi snadnou a rychlou
obsluhou, a je velmi přesný při zjišťování
nutných údajů (PD – pupila distanc, CVD –
vzdálenost čočka-rohovka, VN = PA - inklinace, FA – prohnutí obruby).
Systém pracuje na principu vyhodnocení
polohy dvou kamer, které spolu svírají přesně

my centrovací systémy centrovací systémy centrovací systémy centrovací systémy centrovací systémy centrova

Zdůvodnění výjimečnosti
ve srovnání s obdobnými
výrobky

daný úhel. Poté je porovnávají s označenou brýlovou obrubou a se středy zornic
zákazníka, který stojí vepředu. Celý systém
umožní velmi rychlé vyhodnocení díky tomu,
že pracuje pouze se skutečnou obrubou,
kterou si zákazník vybral a kterou mu oční
optik přizpůsobil, a to bez doplňkových
systémů, které zjišťování potřebných údajů
umožňují. V minulosti byly tyto systémy používány a jejich použití mohlo způsobit několik
nežádoucích účinků: možné riziko deformace u tenčích obrub, riziko změny posazení
obruby na obličej a tím změny některých
parametrů. Nositel brýlí mohl zároveň vnímat

měřicí systémy v kontaktu se svým obličejem
jako nepříjemné. U předchozích systémů
musely být vytvořeny 2 fotografie z různých
úhlů, čím se celkově prodlužovala celková
doba měřicího postupu. Všechna tato negativa odpadají díky unikátnímu systému, který
firma Rodenstock implementovala do systému
ImpressionIST.
Terminál je ovládán pomocí dotykové obrazovky, a není proto zapotřebí další hardwarová periferie – ovládání je tak přístupné pro
příchozího zákazníka stejně jako informační
terminály na letištích, v hotelích apod. Celý
systém je doplněn multimediálními ukázkami
včetně zvukového doprovodu, což bezpochyby upoutá pozornost zákazníků v prodejně.

Systém na první pohled nevypadá jako
měřicí zařízení (kamerový systém je skrytý
za zrcadly), zahrnuje v sobě všechny možné alternativy, které při práci se zákazníkem využijete (zrcadlo a stojan pro výběr
obrub, poradenský systém pro správný
v ýběr obrub, multimediální informační
panel včetně přístupu na internet, interaktivní konzultační prostředí, měřicí systém
3D, elektronický terminál pro zpracování,
ukládání a odesílání objednávek přímo
výrobci online).
Na rozdíl od ostatních systémů se jedná
o komplexní řešení pro každou oční optiku,
neboť poskytuje následující:
– demonstrace odbornosti a zároveň odlišení od konkurence;
– individuální poradenství při výběru brýlových čoček;
– možnost výběru brýlových obrub s možností využití kamer na obrazovce typu
LCD;
– prezentace vlastní firmy.

Libor Pivoňka, Rodenstock ČR
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Hoyalux iD LifeStyle

Úspěch Hoyalux iD pokračuje.

Využito iD FreeForm
Design Technology™
Hoyalux iD LifeStyle využívající ,,iD Free Form“
technologii od společnosti Hoya garantuje širokou oblast
vidění na střední vzdálenost a minimální zkreslení.
Hoyalux iD Lifestyle poskytuje záruku extrémně přirozené
progrese díky maximálnímu přizpůsobení pohybům oka.
A co více, aplikovaná metoda kontroly stability vidění
napomáhá dosáhnout očekávanou ostrost vidění
a stabilní obraz ve všech směrech.

Hoya zvyšuje standard
v technologii designu
vnitřní strany čočkou
Hoyalux iD LifeStyle.

Hoyalux iD LifeStyle nabízí design vysoké kvality v lehce
přístupné a cenově dostupné formě. Je to ideální progresivní
čočka pro všechny presbyopy.
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Zajímavosti

ze světa optiky

Pasivní kouření a senilní
makulární degenerace
British Journal of Ophthalmology referuje o výsledcích výzkumu, který potvrzuje, že pasivní
kouření téměř zdvojnásobuje riziko vzniku senilní
makulární degenerace (SMD). V rámci výzkumu
bylo vyšetřeno 435 lidí s pokročilým stadiem
SMD a 280 lidí, kteří s vyšetřovanými žili. Bylo
zjištěno, že čím více kuřák kouří, tím větší je
pravděpodobnost vzniku SMD. Rozhodující vliv
na vznik onemocnění má množství vykouřených
cigaret. Pravidelné kouření jedné nebo více
krabiček cigaret po dobu 40 let zvyšuje riziko
vzniku SMD téměř 3x oproti riziku u nekuřáků.
Kouření navozuje obě formy onemocnění SMD.
Přestane-li člověk kouřit, pak se po 20 a více
letech sníží riziko vzniku SMD na úroveň rizika
u nekuřáků. Riziko vzniku onemocnění makuly
u nekuřáků žijících s kuřáky po dobu 5 a více let
se téměř zdvojnásobuje.
Výzkum byl prováděn na Univerzitě v Cambridge (pod vedením J. Yatese) a na Institutu
oftalmologie (pod vedením T. Moora). Bylo
prokázáno, že kouření je jedinou ověřenou příčinou vzniku senilní makulární degenerace.
Literatura:
Passive smoking risk revealed, Optometry
Today, February 10, 2006, str. 20;
RNIB backs smoking ban, Optometry
Today, February 24, 2006, str. 10

Korekce afakických dětí
pomocí brýlí, kontaktních
či nitroočních čoček
S kongenitálními kataraktami se setkáváme
asi u 0,3 % až 0,9 % dětí. S těžkými poruchami vidění je toto onemocnění spojeno
zvláště v rozvojových zemích. Vrozené katarakty jsou většinou následkem spontánních
mutací. Příčinou však může být i trisonie
(Downova choroba), metabolická porucha
(např. galaktosemie), intrauterinní infekce
(např. rubeola) nebo poruchy vývoje oka
(např. aniridie).
Katarakta vede u dětí ke vzniku deprivační
amblyopie. Pro dosažení dobrého funkčního
výsledku je nutná včasná operace, korekce
a ortoptické kontroly.
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Ve věku kolem druhého roku je u takto
postižených dětí žádoucí buď implantace
nitrooční čočky, nebo binokulární korekce
brýlemi. Brýle jsou namístě jen u binokulární
afakie. Nevýhodou je jejich velká váha, kosmetický vzhled, prizmatický účinek a zúžení
zorného pole.
Běžně jsou užívány také kontaktní čočky.
Měly by být aplikovány bezprostředně po operaci katarakty a jejich refrakce by měla být
nastavena na vidění ve vzdálenosti délky paže.
Žádoucí jsou pravidelné kontroly, nejpozději
po 12 měsících, protože délka oka a lomivost
čočky se mění.
Nitrooční čočky jsou obvykle aplikovány
u dětí starších dvou let. Daleký bod by měl být
po operaci nastaven na vzdálenost 30 cm. Při
jednostranné kataraktě jsou podle Dr. Webera
vhodné multifokální IOL druhé generace (např.
ReZoom IOL). Pooperační vidění je však vždy
lepší po operaci bilaterální katarakty.
Dr. Weber konstatuje, že výsledky aplikace
kontaktních čoček po operaci kongenitálních
katarakt jsou, zvláště u mladších pacientů,
velmi uspokojivé. S velkými nadějemi jsou
však očekávány výsledky implantace druhé
generace multifokálních nitroočních čoček.
Literatura:
Weber, K.: Visual correction in childhood
aphakia, Ophthalmology Times Europe 2/7,
September 2006, str. 46

Světlem přeformovatelné
nitrooční čočky
Světlem přeformovatelné nitrooční čočky
mají příležitost stát se nejefektivnější a nejbezpečnější metodou, která umožní pacientům po operaci šedého zákalu dosáhnout
optimální nekorigované zrakové ostrosti
a minimálního astigmatizmu.
A. Chayer (Tichuana, Mexiko) referuje
o velmi dobrých výsledcích dosažených
u 24 operovaných pacientů. Dva týdny po rutinní operaci šedého zákalu byla implantovaná
čočka přeformována na požadovanou hodnotu pomocí UV záření. Opravenou optimální
lomivost nitrooční čočky lékaři zablokovali,
aby zabránili další změně lomivosti.

N. Mamalis (Utah) používá k implantaci čtvercovitou nitrooční čočku ze silikonu o průměru
6 mm. Při nežádoucí myopii jsou UV zářením
ozařovány okraje nitrooční čočky, kde dochází
k polymerizaci fotosenzitivních silikonových
makromer. Neozářené makromery v centru
se během 12 až 15 hodin stěhují do periferie
čočky. Centrální část čočky se tak oplošťuje
a její lomivost se snižuje. Při nežádoucí hypermetropii je ozářeno centrum čočky. Během
následných 12 až 15 hodin dochází k opačnému procesu, kdy se neozářené makromery
stěhují do centra čočky. Výsledná hodnota
změny refrakce je určována dobou a intenzitou
UV záření. Po dosažení požadované hodnoty
lomivosti implantované čočky je tato zablokována ozářením celé čočky UV zářením.
R. Maloney (Los Angeles, Kalifornie) předpokládá, že touto metodou je možné dosáhnout maximálně změny refrakce asi 3,5 D.
Korigovat lze i pooperační astigmatizmus, a to
s větší přesností než po limbální incizi.
D. Schwartz (San Francisco, Kalifornie)
potvrdil, že i po dvou letech od zákroku zůstává zablokovaná refrakční hodnota nitrooční
čočky nezměněná.

o

Dokonalé křivky...
se tvoří tak snadno
S automatickým brusem Alta NX je montáž čoček do obrub s velkým
zakřivením hračkou. Fazeta přesně kopíruje zakřivení čočky, a to bez
ohledu na míru zakřivení a tloušťku čočky. To vše díky technologii
Briot (menší brousicí kotouče, inteligentní servořízení krokového
motoru, pohyblivá souprava kotoučů, měření tloušťky čoček s přesností 50 µm). Usnadněte si život!

Omega Optix, s.r.o.
»R: Praûsk· 1012, 250 01 Brand˝s nad Labem, tel.: (+420) 326 920 001
SR: Majersk· cesta 73, 974 01 Bansk· Bystrica, tel.: (+421) 484 113 074
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Carl Zeiss-Meditec (Jena, Německo) vyvinul
nový světelný digitální přístroj, který na principu štěrbinové lampy umožňuje korekci sféry,
astigmatizmu i optických vad vyššího řádu.
Jistou nevýhodou této nové metody je nutnost chránit oči slunečními brýlemi před nežádoucím slunečním UV zářením po dobu dvou
týdnů od operace do zablokování refrakce.
Literatura:
Geipert, N.: Update on light-adjustable intraocular lenses, Eurotimes, Vol. 11, Issue 6,
June 2006, str. 20

Lentotomie – nový způsob
léčení presbyopie?
Dr. Gerten (oftalmolog z Oční kliniky v Neumarktu) referoval na XXIV. kongresu ESCRS
(Evropské sdružení lékařů zabývajících se
kataraktou a refrakční chirurgií) o prvních výsledcích léčení presbyopie femtosekundovou
lentotomií. Léčení vychází z předpokladu,
že hlavní příčinou presbyopie je skleróza
jádra čočky. Femtosekundový laser s velmi
krátkými pulzy a velmi nízkou energií provádí
intralentikulární incize, které zvyšují flexibilitu
čočky až o 73 %, aniž by ji poškozovaly.
Pokusy na králících prokázaly, že čočky
enukleované po 3 měsících zůstaly zcela
čiré, neutvořila se v nich katarakta. Vědci
museli rovněž určit, jak laser nastavit tak,
aby byl řez čistý a tvořilo se minimum vzduchových bublin, které by měly za následek
nechtěný rozptyl světla. Dále bylo nutné
určit, zdali tento postup přispěje k tomu,
aby se čočce vrátila elasticita. Na téměř
200 prasečích čočkách byla prokázána
zv ýšená elasticita operovaných čoček.
Elasticita byla zjišťována měřením tloušťky
operovaných a neoperovaných čoček uložených na rotující ploténce. Zde je čočka
vystavena odstřeďujícímu zatížení, které
má za následek její ztenčování. Právě to,
jak čočka na zatížení reaguje, ukáže, jak
je pružná. Výsledek lentotomie se dá tedy
zjistit tak, že změříme to, jak se čočka
ztenčila před operací a po ní. Vědci rovněž
v yhodnotili, které geometrické obrazce
jsou při vedení řezu nejvhodnější. Vznikl
obrazec podobný volantu, přičemž zjistili,
že záleží na počtu předozadních rovin,
které obrazec t voří. Pracovali se 4, 8
a 12 rovinami. Při počtu 12 rovin se elasticita ukázala největší.
U 17 lidských čoček dárců ve věku 37 až 59
let byla elasticita zvýšena o 17 až 73 %. Záleželo
při tom na způsobu provedení operace (počtu
cirkulárních a radikálních incizí). I při stejném
způsobu operace byla pooperační elasticita
větší u starších čoček. Další pokusy budou
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zaměřeny na hodnocení pooperačního hojení.
Bude se rovněž zjišťovat to, jak pooperační změny elasticity ovlivňují amplitudu akomodace.
Literatura:
Gerten, G.: Femtosecond lentotomy increases presbyopic lens deformability, Eurotimes 12/2, February 2007, str. 30

Význam dodržování naordinovaného léčebného režimu
Na kongresu asociace EVER (European
Association for Vision and Eye Research) se
diskutovalo o tom, jak glaukomatici dodržují
naordinovaný léčebný režim. Prof. Robin konstatoval, že podle výsledků studií z poslední
doby dodržuje předepsanou aplikaci kapek
po 3 měsících jen třetina a po 6 měsících jen
asi polovina pacientů s glaukomem.
Dostatečnou motivací není ani obava z možných vážných následků a také ze smrti. Podle
posledních údajů dodržuje léčebný režim jen
88 % pacientů s HIV (AIDS) a dokonce jen
79 % pacientů s rakovinou. Mezi nemocnými
s očními chorobami byla zjištěna ochota přesně plnit aplikaci léků u 73 % pacientů.
Při nedodržování léčby u glaukomu bylo zjištěno, že při zhoršení nitroočního tlaku o 1 mmHg
se progrese změn v zorném poli zvýšila o 13 %.
Naopak při zlepšení NT o 1 mmHg se progrese
změn v zorném poli snížila o 10 %. Při fluktuaci
nitroočního tlaku menší než 3 mmHg nebyla
zjištěna žádná progrese onemocnění. Při vyšší
fluktuaci bylo s každým navýšením fluktuace
o 1 mmHg zjištěno navýšení progrese změn
v zorném poli o 30 %.
S problémy se setkáváme i u glaukomatiků,
kteří si kapou více druhů kapek. Pokusy s lahvičkami opatřenými čipy, které zaznamenávají
dobu a počet aplikací kapek, prokázaly, že
aplikace kombinovaných kapek (Duotrav Solutio) je nejen bezpečnější, ale i účinnější. Pokud
totiž pacienti používají dvoje různé kapky, které
jsou ve dvou odlišných lahvičkách (nejsou tedy
kombinované v jedné lahvičce), měli by vyčkat
nejméně 5 minut, což je však relativně dlouhá
doba. Ukazuje se totiž, že při kapání dvou
různých kapek čeká téměř 25 % pacientů s kapáním druhých kapek méně než 1 minutu a jen
64 % více než 2 minuty. Čekáme-li s kapáním
druhých kapek méně než 30 sekund, vyplaví
tyto až 45 % prvních kapek. Při kombinaci dvou
léků v jedné kapce se rovněž sníží množství
konzervační látky a tím i riziko alergií a překrvení spojivek. Terapie by proto měla být co
nejjednodušší a pacient by měl být co nejlépe
informován. Mimo jiné totiž méně než 20 % ze
138 glaukomatiků správně aplikovalo kapku
do dolní přechodní řasy spojivky. Téměř stejný
počet jich aplikoval kapku mimo oko.

Literatura:
Robin, A. L. a kol.: Compliance in the management of glaucoma, Eurotimes 12/1,
January 2007, advertorial

Je porušení rohovkových
nervů při operaci katarakty
příčinou suchého oka?
Dr. A. Lawe (Romford, Essen) provedl dotazníkový průzkum zaměřený na přítomnost
příznaků suchého oka u pacientů po fakoemulzifikaci s implantací nitroočních čoček
(IOL), u nichž byl prováděn před operací
a 6 měsíců po ní Schirmerův test. Muži měli
obtíže častěji než ženy, jejich počet však
nebyl statisticky relevantní. Ke zhoršení obtíží
způsobených tzv. suchým okem však došlo
jen u operovaných očí.
Rohovkový epitel má 7 000 receptorů
bolesti na 1 mm2, a je proto asi nejcitlivějším
místem na povrchu lidského těla. Dr. Tervo
(Helsinky) zjistil, že hustota nervových zakončení v rohovce je 40x větší než ve dřeni
zubů a 400x větší než v kůži. Povrchní receptory jsou spojeny svazky nervových vláken
probíhajících paralelně mezi Bowmanovou
membránou a bazálními epiteliálními buňkami.
Jen dvoumilimetrová incize rohovky může
poškodit nejen stovky povrchních receptorů,
ale i tisíce nervových vláken. Po PRK (fotorefraktivní keratektomii) byly prokázány změny
v nervové tkáni i po více než 11 letech.
Poškození nervové tkáně může být příčinou
abnormálních pocitů přímo, nebo při regeneraci poškozených nervových vláken. Při
abnormální regeneraci mohou být přítomny
příznaky suchého oka, a to i při normální
citlivosti rohovky, produkci slz i morfologii
rohovkové tkáně.
Produkce slz však může být i dlouhodobě
porušena. Receptory v rohovce se podílejí jak
na regulaci produkce slz a Meibomských žlázek,
tak na reflexu zajišťujícím mrkání. V závislosti
na rozsahu poškození nervové tkáně rohovky
může být postiženo jak složení, tak mohou být
postiženy také objem slz a integrita slzného
filmu. Vzhledem k tomu, že hojení nervové tkáně
může probíhat dlouhou dobu, mohou dlouho
po operaci přetrvávat i obtíže na povrchu oka.
Další studie budou zaměřeny na objasnění příčin povrchové desikace, abnormální
produkce slz a abnormálního epitelového
buněčného metabolizmu.
Literatura:
Larkin, H.: Post-phaco dry eye likely due
to disruption of corneal nerves, Eurotimes
12/2, February 2007, str. 8
Přečetl doc. MUDr. Milan Anton, CSc.
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ImpressionIST® od Rodenstocku
Vaše výhoda oproti konkurenci
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perfektní vymČĜení
kvalitnČjší poradenství
více zákazníkĤ ve Vaší optice
vČtší obrat

Garantujte svým zákazníkĤm lepší vidČní
a zajistČte si nové šance na úspČch – s jedineþným
poradenským a vymČĜovacím 3D pĜístrojem - ImpressionIST®.
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Vybrané kapitoly
z geometrické a vlnové optiky
Pokračování z čísla 3/2007
38. Tenká čočka
Poloha základních bodů tenké čočky
V této části se budeme zabývat tenkou čočkou a soustavou dvou
tenkých čoček. Tloušťka čočky ovlivňuje v některých případech
optickou mohutnost čočky velmi málo, proto můžeme tloušťku čočky
zanedbat a položit rovnou nule. Čočka s nulovou tloušťkou ve skutečnosti neexistuje, ale vyhovuje jako geometricko-optická představa.
Dosadíme-li za tloušťku d=0 do vzorců, které jsme si již uvedli pro
sférickou čočku (viz Česká oční optika 2/2007), výsledné vztahy se
zjednoduší a můžeme provést rychlé informativní výpočty. U tenké
čočky splývá předmětový a obrazový vrchol čočky se středem tenké
čočky. V tomto středu také leží hlavní předmětový a hlavní obrazový
bod. V čísle 1/2007 jsme se zabývali rozdílem mezi vrcholovou
lámavostí a optickou mohutností. Vrcholová lámavost je vergence
vzdálenosti měřené od vrcholu, optická mohutnost pak vergence
vzdálenosti měřené od hlavního bodu. Protože vrcholy tenké čočky
a hlavní body splývají, jsou i tyto vzdálenosti stejné a tudíž i vergence,
vrcholová lámavost a optická mohutnost se rovnají.

x´(H´)=x(H)=0
x´(F´)
x(F)
x´(H´)
x(H)
f´
f
Dc

vzdálenost obrazového ohniska od tenké čočky
vzdálenost předmětového ohniska od tenké čočky
vzdálenost obrazového hlavního bodu od tenké čočky
vzdálenost předmětového hlavního bodu od tenké čočky
obrazová ohnisková vzdálenost
předmětová ohnisková vzdálenost
celková optická mohutnost

39. Zobrazení tenkou čočkou

obr. 1

Obrazová a předmětová ohnisková vzdálenost
pro tenkou čočku

Pro zobrazení tenkou čočkou platí stejná pravidla jako při zobrazení
čočkou konečné tloušťky, platí tedy Gaussova zobrazovací rovnice
pro soustavu: 1/p´–1/p=1/f´, kde p je vzdálenost předmětu od předmětového hlavního bodu, tedy v případě tenké čočky vzdálenost
od tenké čočky, a p´ je vzdálenost obrazu od obrazového hlavního
bodu, u tenké čočky vzdálenost od tenké čočky. Dále platí Newtonova zobrazovací rovnice: qq´=–f´2, kde q je vzdálenost předmětu
od předmětového ohniska a q´ vzdálenost obrazu od obrazového
ohniska.
obr. 2

f´=–f
f´ obrazová ohnisková vzdálenost
f předmětová ohnisková vzdálenost
r poloměr křivosti první lámavé plochy
r´ poloměr křivosti druhé lámavé plochy
n index lomu čočky

Gullstrandova rovnice pro tenkou čočku

Dc
r
r´
n
D1
D2
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celková optická mohutnost
poloměr křivosti první lámavé plochy
poloměr křivosti druhé lámavé plochy
index lomu čočky
optická mohutnost první lámavé plochy čočky
optická mohutnost druhé lámavé plochy čočky
Česká oční optika 4/2007

Zjednoduší se i grafická konstrukce, protože hlavní roviny splývají
s tenkou čočkou. Způsob nalezení obrazu pomocí základních bodů
jsme již uvedli v České oční optice 4/2006. Obraz nalezneme v případě tenké čočky opět pomocí dvou paprsků, třetí nám poslouží
jako kontrola, zda jsme postupovali správně. První paprsek vstupuje
do tenké čočky rovnoběžně s optickou osou, dopadá na čočku
obr. 3

ka geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometrická optika geometr

obr. 4

obr. 6

a po průchodu čočkou prochází obrazovým ohniskem F´. Druhý
paprsek prochází předmětovým ohniskem F soustavy, dopadá
na čočku a po průchodu čočkou postupuje rovnoběžně s optickou
osou. Třetí paprsek prochází středem čočky a nemění svůj směr.
Tenká spojná čočka dává zdánlivý nebo skutečný obraz. Leží-li
předmět v nekonečnu, obraz je v obrazové ohniskové rovině. Přibližujeme-li předmět k čočce z nekonečna až do vzdálenosti 2f, obraz
je skutečný, zmenšený a převrácený a vzdaluje se od obrazového
ohniska tenké čočky (obr. 1). Je-li předmět ve vzdálenosti 2f, obraz
je skutečný, stejně velký a převrácený (obr. 2). Nachází-li se předmět ve vzdálenosti 2f až f, obraz je skutečný, zvětšený a převrácený
a vzdaluje se od obrazového ohniska tenké čočky (obr. 3). Je-li
předmět ve vzdálenosti f, obraz je v nekonečnu (obr. 4). Nachází-li
se předmět před čočkou ve vzdálenosti menší než f, dostaneme
zdánlivý, zvětšený a přímý obraz (obr. 5). Tenká rozptylná čočka dává
vždy zdánlivý, zmenšený a přímý obraz (obr. 6, 7, 8).
obr. 5

bodu druhé čočky. U soustavy dvou čoček používáme ve vztazích
tzv. optický interval k. Optický interval je vzdálenost od obrazového
ohniska první čočky k předmětovému ohnisku druhé čočky, platí
k=d–f1´–f2´. Na obr. 9, 10, 11 jsou znázorněny příklady optického intervalu pro soustavu dvou tenkých spojných čoček, spojné
a rozptylné čočky a pro soustavu dvou rozptylných čoček. Máme-li
soustavu dvou tenkých čoček, má každá čočka své obrazové a předmětové ohnisko, pomocí kterého nalezneme obraz. Chceme-li najít
obraz ze soustavy, můžeme nalézt obraz z první čočky, který nám
bude sloužit jako předmět pro druhou čočku. Dále nalezneme obraz
z druhé čočky, podobně jako tomu bylo u soustavy dvou lámavých
ploch (viz Česká oční optika 1/2006). Pokud budeme znát obrazové
a předmětové ohnisko celé soustavy a základní předmětový a obrazový bod celé soustavy, můžeme nalézt polohu obrazu pomocí
základních bodů, jak již bylo popsáno v čísle 1/2006. Grafická
konstrukce i výpočet pak budou mnohem jednodušší – nemusíme
hledat částečný obraz z první čočky, ale nalezneme rovnou obraz
z obou čoček pomocí ohnisek a hlavních bodů.
obr. 7

Spojná čočka
Poloha předmětu

Vlastnosti obrazu

–∞<x<2f

zmenšený, převrácený, skutečný

x=2f

stejně velký jako předmět, převrácený, skutečný

2f<x<f

zvětšený, převrácený, skutečný

x>f

zvětšený, přímý, zdánlivý (neskutečný)

Rozptylná čočka
Poloha předmětu

Vlastnosti obrazu

konečná vzdálenost zmenšený, přímý, zdánlivý (neskutečný)
před čočkou

40. Soustava dvou tenkých čoček
V některých případech nemáme jenom jednu čočku, ale soustavu
složenou ze dvou čoček. Pro znázornění chodu paprsků nebo rychlé
orientační nalezení obrazu můžeme opět vystačit s předpokladem
nulové tloušťky obou čoček. Čočky jsou opticky centrované, středy
křivosti leží na optické ose a jsou obklopeny vzduchem. Vztahy, které
odvodíme pro soustavu dvou tenkých čoček, lze aplikovat i na soustavu čoček konečné tloušťky, nahradíme-li vzdálenost d vzdáleností e. Vzdálenost e se nazývá optická tloušťka a je to vzdálenost
od hlavního předmětového bodu první čočky k hlavnímu obrazovému

Obrazové ohnisko soustavy nalezneme tak, že předmět leží v nekonečnu. Pro polohu obrazu ze soustavy dvou tenkých čoček pak
dostaneme vzdálenost obrazového ohniska od druhé tenké čočky
x´(F´)=f2´(1+f2´/k). Podobně nalezneme polohu předmětového ohniska. Obraz leží v nekonečnu a pro polohu předmětu soustavy dvou
tenkých čoček dostaneme vzdálenost předmětového ohniska od první čočky x(F)=–f1´(1+f1´/k). Pro obrazovou ohniskovou vzdálenost
f´ dostaneme použitím vztahu f´=x1´x2´/x2, který platí, je-li x1=–∞
(předmět leží v nekonečnu),f´=–f1´f2´/k. Optickou mohutnost pak
získáme z obrazové ohniskové vzdálenosti Dc=1/f´=–k/f1´f2´. Polohu
hlavního obrazového bodu najdeme ze vztahu x´(H´)=x´(F´)–f´ a polohu hlavního předmětového bodu ze vztahu x(H)=x(F)–f. Dosazením
do těchto vztahů dostaneme pro vzdálenost předmětového hlavního
bodu od první čočky x(H)=–df1´/k a pro polohu hlavního obrazového
bodu od druhé čočky x´(H´)=df2´/k.
obr. 8
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Obrazová a předmětová ohnisková vzdálenost a optická
mohutnost pro soustavu dvou tenkých čoček

interval roven nule, mluvíme o afokální soustavě, ohniska leží
v nekonečnu. Pozorujeme nekonečně vzdálený předmět, obraz
leží v nekonečnu (pozorujeme ho okem, které neakomoduje).
První čočka – objektiv – je vždy spojná, druhá čočka – okulár –
může být spojná (Keplerův dalekohled) nebo rozptylná (Galileův
dalekohled).

f´=–f
obr. 10

f´
f
f1´
f2´
d
k
Dc

obrazová ohnisková vzdálenost
předmětová ohnisková vzdálenost
obrazová ohnisková vzdálenost první čočky
obrazová ohnisková vzdálenost druhé čočky
vzdálenost dvou čoček
optický interval
celková optická mohutnost soustavy dvou čoček

obr. 9

V příští části se budeme zabývat vadami optického zobrazování.
V ideálním případě paprsky vycházejí z předmětového bodu a po průchodu optickou soustavou se sbíhají v jednom obrazovém bodě
nebo se rozbíhají a ve zpětném prodloužení se protnou v jednom
obrazovém bodě. Pokud tomu tak není, optická soustava je zatížena
vadami optického zobrazování.
Ing. Soňa Jexová,
VOŠZ a SZŠ, Alšovo nábřeží 6, Praha 1
Pokračování příště
Poloha základních bodů soustavy dvou tenkých čoček

obr. 11

x´(F´)
x(F)
x´(H´)
x(H)
f1´
f2´
d
k

vzdálenost obrazového ohniska od 2. tenké čočky
vzdálenost předmětového ohniska od 1. tenké čočky
vzdálenost obrazového hlavního bodu od 2. tenké čočky
vzdálenost předmětového hlavního bodu od 1. čočky
obrazová ohnisková vzdálenost první čočky
obrazová ohnisková vzdálenost druhé čočky
vzdálenost dvou čoček
optický interval

Pomocí soustavy dvou tenkých čoček znázorňujeme princip
chodu paprsků mikroskopem nebo dalekohledem. Mikroskop
tvoří v podstatě dvě spojné čočky. První čočkou se vytvoří skutečný, převrácený zvětšený obraz, který se druhou čočkou ještě
zvětší; optický interval je větší než nula. Dalekohled je speciální
soustava – obrazové ohnisko první čočky splývá s předmětovým
ohniskem druhé čočky, optický interval je roven nule. Je-li optický
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sportovní optometrie sportovní optometrie sportovní optometrie sportovní optometrie sportovní

Zimní sporty

Refrakce a korekce
a aktivity v přírodě, na horách. Musíme
tedy počítat s jinou teplotou vzduchu, jinou
nadmořskou výškou a jinými povětrnostními
podmínkami.
Vzhledem k tomu, že většina Evropy dnes
jezdí lyžovat do Alp, jedná se o nadmořské
výšky mezi 1 000 a 3 500 m.n.m. Z toho
vyplývá nižší okysličení vzduchu. Vzduch
není jen chudší na kyslík, ale také méně
znečištěný, z pohledu optiky je tedy „průzračnější“. Není v něm obsaženo takové
množství prachu, nečistot a výfukových plynů
jako ve městě. To má samozřejmě velký vliv
i na kvalitu vidění. Vzdálené předměty se zdají
bližší a odhad vzdáleností se exponencionálně s její délkou mění. Vítr, srážky a ostatní
negativní vlivy špatného počasí se v těchto
lokalitách projevují daleko ostřeji. Jak víme,
průnik škodlivých složek slunečního záření
se zvyšuje se stoupající nadmořskou výškou
a rostoucí čistotou vzduchu. Je tedy jasné,
že i zde musíme tomuto tématu věnovat maximální pozornost. Důležitým aspektem je také
odražené světlo. Od ledu a sněhu se světlo
odráží velmi dobře a přichází do oka ze směrů,
odkud jej vůbec nečekáme.

Vymezení pojmů
Ještě nedávno jsme za zimní sporty mohli
považovat takové, které se daly provozovat
jen v zimě. Se stále dokonalejší technikou dnes můžeme v klidu v létě bruslit
a ve Spojených arabských emirátech se
muslimové prohánějí na lyžích uprostřed
žáru pouště v klimatizované hale plné
sněhu. Co tedy vlastně pod název zimní
sporty zařadit? Budu se držet teze, že
zimní sport je taková aktivita, která se dá
provozovat buď v zimě, anebo v podmínkách zimu nápadně připomínajících. Sám
pojem zima se totiž v posledních letech
nedá dost dobře vymezit. Kalendář nefunguje, a je tedy nutno zimu definovat. Pro
naše potřeby postačí, když bude teploměr
okolo bodu mrazu a voda bude padat nebo
ležet na zemi v pevném skupenství. Vodní
plochy pak budou pokr y té dostatečně
silnou vrstvou ledu.
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Rád bych se věnoval sportům, které může
rekreačně provozovat téměř každý a se kterými se také můžeme setkat u našich klientů.
Jen okrajově se přitom dotknu profesionálních
sportovců, kteří do optiky sice také určitě
přijdou, ale bude jich o poznání méně.

Statistika
Zimním sportům se dle statistik věnuje:
– 60 % populace mladší než 30 let,
– 35 % populace mezi 30.–50. rokem,
– 17 % populace mezi 50.–60. rokem,
– 3 % populace starší než 60 let.
Můžeme si tedy dobře spočítat, že cílová
skupina pro optometristu a očního optika je
mezi těmito lidmi silně zastoupena.

Lokality
Jen málo zimních sportů se dá provozovat
ve velkoměstě. Většinou se jedná o sporty

Refrakce
Základem úspěšné refrakce je jako vždy
důkladný rozhovor s klientem. Předpokladem je optometristova povšechná znalost
problematiky toho kterého sportu a nároků
na dobré vidění při tomto sportu. Potom už
můžeme rozebírat lokality, ve kterých chce
klient sport provozovat, vybavení a výstroj,
kterou bude používat (je samozřejmě rozdíl
vybírat brýlovou obrubu pod čepici nebo pod
helmu), a v neposlední řadě jeho sportovní
vyspělost a nároky na vidění.
Pro stanovení dobré refrakce pro lyžování
je třeba si uvědomit, co všechno klient potřebuje vidět. Potřebuje vidět do dálky, protože
orientace na sjezdovce je velmi důležitá.
Potřebuje vidět na vzdálenost cca 5 metrů,
protože přibližně v této vzdálenosti rozeznává boule a nerovnosti sjezdovky, kterým se
vyhýbá. Při jízdě nepotřebuje vidět na blízko,

optometrie sportovní optometrie sportovní optometrie sportovní optometrie sportovní optometrie sportovní optom

protože objekty a body zájmu se nenacházejí
ve vzdálenosti menší než 2 metry. Problémem se potom může stát hledání permanentky a její přiložení ke čtecímu zařízení.
Lyžař se potřebuje orientovat i do strany,
aby včas zaznamenal jiného lyžaře, který se
na něj řítí. Proto musíme věnovat pozornost
perifernímu vidění.

Doporučená korekce
Pokud je to možné, doporučuji na základě
předchozích poznatků čočky pouze na dálku – jednoohniskové. Splňují předpoklad
dobrého vidění na dálku a vzdálenost přibližně 5 metrů, při sledování terénu před
sebou nedělají většině klientů s touto korekcí
problémy. U bifokálních brýlových čoček
sice máme zachováno periferní vidění, ale
skok obrazu při změně fokace je tak velký,
že by mohl být rušivý. Multifokální brýlová
čočka vyžaduje soustředění na pohyb hlavou, což je v rychlé jízdě obtížné a při stále
se měnících vzdálenostech nevhodné. Snad
jen klient, který progresivní čočky nosí léta,
je na ně stoprocentně zvyklý a všechny
pohyby má již zautomatizovány. Rozhodně
nedoporučuji tento typ brýlové čočky pro
prvonositele.
Možnost korekce kontaktní čočkou je
dobrá a já osobně ji hodně doporučuji.
D ů vodem je neomezené zor né pole,
malá pravděpodobnost vypadnutí čočky
(na rozdíl od brýlí) při pádu nebo kolizi
a také fakt, že čočka neomezuje klienta při
výběru slunečních nebo ochranných brýlí.
Nevýhodou je zamrzání kontaktní čočky
při extrémním mrazu spojeném se silným

větrem a zhoršené hygienické podmínky
pro manipulaci s čočkou (pokud se jedná
o sporty, které vyžadují delší než jednodenní pobyt v přírodě).
Za nejlepší způsob korekce pro nositele
kontaktních čoček a obecně pro zimní sporty
považuji kombinaci kontaktních čoček a slunečních nebo ochranných brýlí s dioptrickou
odnímatelnou vložkou. Vložku může klient nosit
v pouzdře v kapse a v případě ztráty kontaktní
čočky nebo diskomfortu při jejím nošení může
vložku jednoduše „nacvaknout“ do brýlí.

Barevné a ochranné filtry
brýlových čoček
Použití typu brýlové čočky a její povrchové
úpravy se opět řídí výsledkem pohovoru
s klientem. Pro různé nadmořské výšky
a specifika prostředí volíme různé čočky.
Pokud bych měl provést obecné shrnutí, jak
by měla vypadat brýlová čočka pro lyžování
v nadmořských výškách okolo 2 000 m.n.m.,
pak by měla mít:
–antireflexní vrstvu (nejlépe na přední i zadní straně čočky),
– polarizační úpravu (je výborná pro sníh
a led),
– t vrdoelastickou vrstvu,
– m ateriálem by měl být samozřejmě co
nejpružnější plast,
– s luneční filtr s propustností přibližně
15 % (85% zabarvení),
– p okud používáme nedioptrické čočky
od výrobce, tak by měly spadat min.
do skupiny 3,
– v zhledem ke všudypřítomné vodě doporučuji hydrofobní úpravu.

Fotochromatické brýlové čočky jsou velmi
dobré, pokud klient nemá možnost výměny
zorníků v brýlích. Na sněhu se barví velmi
dobře a i rychlost je dostačující.

Brýlová obruba
Obecně platí, že v případě brýlí na sport je
třeba upřednostnit pohodlí před estetickou
dokonalostí. Obruba musí dobře a pevně
sedět. Neměla by se dotýkat žádnou kovovou
částí obličeje. Pro vysokohorské podmínky
volte obrubu, která má širokou stranici nebo
boční kryty odolné proti průniku odraženého
světla za brýlovou čočku. Nebezpečí ztráty
zamezíme gumovým držákem okolo hlavy,
připevněným na stranice brýlí.
Volte vždy dostatečně velké očnice, aby
světlo nemohlo proniknout k oku okolo nich.

Závěr
Spor tovními br ýlemi se zabý vám léta
a můžu říci, že na trhu je sice hodně brýlí
a pomůcek pro dobré vidění při sportu,
ale obecné povědomí o jejich existenci
a znalosti o jejich používání jsou mizivé.
A to bohužel i v řadách nás, optiků. Myslím,
že sport je dnes natolik masivní činnost, že
podcenit tuto cílovou skupinu by bylo velkou
chybou. Specializací na různé společenské
a sportovní aktivity jen zvyšujeme své znalosti, které nám potom slouží při službách
klientům.
Letos to vypadá, že snad konečně napadne
sníh a znalosti, které získáváme, také budeme
moci použít. Nejlépe získaná znalost je vlastní
zkušenost. Sám to tak dělám. Než něco klientům začnu doporučovat, pořádně to na lyžích
vyzkouším a vím potom, o čem mluvím.

Mgr. Vilém Rudolf
4/2007 Česká oční optika
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Měření refrakce
Prostor a nekonečno

Pohledový bod

Měření refrakce do nekonečna je poslední krok při subjektivním měření zraku. Oči začnou vidět binokulárně a volně (bez clony a polarizačních
děličů) a teď musí optometrista zjistit korekční hodnoty takzvaně do prostoru a do „nekonečna“. Každý optometrista dobře ví, co se tím myslí.
Co však znamená, když se po binokulárním dorovnání, ještě v průběhu
refrakce, zeptáme „Bude to s těmito skly nepříjemné, přeostřené?“
Tento dotaz položíme klientovi. Sami sobě klademe následující otázky.
Ve kterém místě zrakové oblasti leží pak optotypy ve zkušební místnosti?
Zohledňujeme při svém měření dostatečně i korekturu dioptrií do „nekonečna“, nebo někdy toto měření přeskočíme?

Pohledový bod E je „bod, na který oko akomoduje“. Tato jednoduchá definice se dá dále rozvinout. Ve zkušební místnosti musí dle
pravidel ležet pohledový bod E u obou očí přesně v rovině optotypové
tabule, aby zkoušená osoba tyto optotypy viděla ostře (obr. 2). To
však není tak docela pravda. Při dělení měřicích skel na stupně
po 0,25 D je sotva možné vykorigovat oči tak, aby bod E ležel přesně
v rovině optotypu. Ve většině případů se tento bod nachází za rovinou
optotypu, případně před ní. Překvapující je, že i v takovém případě
vidí oči optotypovou tabuli pořád ostře. Důvodem je takzvaná „hloubka ostrosti“, což znamená, že existuje oblast před bodem E a také
za bodem E (při tom, když oči akomodují na bod E). Oči tuto hloubku

zrcadlo

matnice Al

Optotyp

Z’

E

3.
projektor
zrcadlo

Z’

1.

obr. 2 V refrakční místnosti musí pohledový bod E ležet ve stejné vzdálenosti, v jaké
leží optotypová tabule. Tento výrok hovoří o ideálním stavu, není to „optická“ pravda.

obr. 1

Schéma řešení virtuálního prodloužení refrakční vzdálenosti pomocí zrcadel

Naplánujme, jak má vypadat refrakční místnost
Ideální vzdálenost, ze které by měl klient pozorovat optotyp z refrakčního křesla, by měla být cca 6 metrů. Musíme si uvědomit, že
např. v refrakční vzdálenosti 5 metrů může být oční pár za určitých
okolností do nekonečna u plusových hodnot o 0,20 D překorigován
a u minusových hodnot o 0,20 D podkorigován. A to i v případě,
kdy oční pár vidí optotyp ve vzdálenosti 5 metrů dokonale ostře!
(Refrakce pohledového bodu: A E = 1/aE; AE = 1/-5 m; AE = –0,20 D).
V 5 metrech musí oční pár konvergovat asi 1,0 prizmatickou dioptrií,
aby viděl optotyp jednoduše bez diplopie. Proto i přesto, že moderní
projekční optotypy poskytují zdánlivě možnost libovolné projekční
vzdálenosti (někteří výrobci udávají projekční vzdálenost nesmyslně
už od 2,5 metru), protože úhlová vzdálenost optotypových znaků se
od projekční vzdálenosti nemění a řádek označený stupněm vizu 1,0
přečte oční pár s tímto vizem ze vzdálenosti 2,5 metrů nebo i 7 metrů,
není vůbec jedno, na jakou vzdálenost provádíme měření zraku.
Při plánování velikosti refrakční místnosti musíme často podstoupit
nucený kompromis, i když minimální požadovaná refrakční vzdálenost
je okolo 6 metrů. Tady se v případě potřeby vyplatí nasazení speciálních
zrcadel, která nám krátkou místnost virtuálně prodlouží (obr. 1). Autor
tohoto článku upřednostňuje refrakční vzdálenost až 7 metrů.
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uvidí ještě zřetelně ostře (obr. 3–5). Nabízený optotyp tedy může
ležet někde v oblasti hloubky ostrosti, a ne v místě, které považujeme
za ideální, a může splývat s pohledovým bodem E.

Korekce v prostoru
Poté, co jsme při měření refrakce prošli a provedli všechny nutné
binokulární testy a oči se poprvé v refrakční místnosti volně zahledí
a rozhlédnou binokulárně, začneme zjišťovat dioptrické hodnoty
směrem do prostoru. Předsuneme před obě oči zkušební skla
o dioptrické hodnotě +0,25 D s dotazem: „Bude to takhle horší?“.
Samozřejmě přitom nabízíme optotypový řádek takové velikosti, který
mají obě oči šanci ještě pohodlně vidět. V případě velkých rozdílů

Optotyp

Z’

E

Oblast hloubky
ostrosti

Z’

obr. 3 Oči mohou vidět optotypový řádek ostře, i když optotyp neleží v úrovni pohledového bodu E, je totiž využita oblast hloubky ostrosti.

ce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce refrakce re

vizu (např. u amblyopie, vizus vpravo 1,0; vizus vlevo 0,4) si můžeme
vzít optotypový řádek, který vidí ostře dominující oko. V případě, že
nám zkoušený odpoví: „Ano, je to horší,“ skla o hodnotě +0,25 D
nevkládáme. V případě, že odpoví „Ne, není to horší,“ skla o hodnotě
+0,25 D vložíme (hypermetropickou hodnotu zvýšíme, případně
myopickou hodnotu snížíme). Na tomto místě se nám při refrakci
může pořád ještě schovávat zbytková hypermetropie (zvláště u mladých klientů), proto opakujeme předsunutí plusových čtvrtkových
hodnot tak dlouho, až dostaneme odpověď: „Teď je to horší“. Takto
zjištěná korekční hodnota směrem do prostoru odpovídá požadavku

Optotyp

jsou nastavené na pohledový bod do dálky, ale vidění v prostoru není
nepříjemné. Odpoví-li zkoušený jasným: „Ano, je to nepříjemné!“, skla
o hodnotě –0,25 D nepřidáváme a refrakce je v této fázi rovněž u konce.
Optotypová tabule buď už neleží dále v oblasti hloubky ostrosti (obr. 6),
nebo jednoduše subjektivní vnímání předchozích skel zprostředkovalo
klidnější, příjemnější obraz. Horší situace pro optometristu nastane
tehdy, když zkoušený odpoví nerozhodně: „Nevím, těžko se rozhoduji“.
V tomto případě má štěstí ten optometrista, který měří pomocí refrakčních brýlí a ne pomocí foropteru. Protože teď musíme se zkoušeným
opustit refrakční místnost a nechat ho dívat se do dálky. Při pohledu

Z’

E

Oblast hloubky
ostrosti

Z’

Optotyp

E

Oblast hloubky
ostrosti

Z’

Z’

obr. 4 Přidáme-li ke korekci do prostoru oboustranně +0,25 D, není oční pár
schopen i při využití své hloubky ostrosti vidět optotypovou tabuli ostře.

obr. 6 Optotyp neleží v oblasti hloubky ostrosti. Oční pár musí akomodovat, aby viděl
v prostoru ostře. Vidění v prostoru nemusí být pohodlné, zejména pro presbyopy.

na nejsilnější plusové hodnoty, případně na nejslabší minusové hodnoty, se kterými zkoušený uvidí v refrakční místnosti ostře (obr. 3).
Optometrista neudělal nic jiného, než že oboustranným přidáním
plusových hodnot přisunul pohledový bod E a tím i oblast hloubky
ostrosti blíž k oku. Když k takto zjištěným dioptriím „do prostoru“
přidáme ještě +0,25 dioptrií, neuvidí oční pár optotypovou tabuli
ostře ani při využití oblasti hloubky ostrosti (obr. 4).

na vhodný objekt ve velké dálce (anténa, nápisy, větve stromu apod.) mu
předložíme opakovaně skla o hodnotě –0,25 D, a pak položíme otázku:
„Bude to takhle lepší?“ Potom od reakce k reakci musíme rozhodnout,
která hodnota bude pro našeho klienta nejvhodnější.
Při korekci multifokálními skly musíme vždy klienta korigovat na „nekonečno“, a to proto, že tato skla fungují určitým způsobem.

Korekce do nekonečna
Většina refrakčních místností a optotypů umožňuje nabízení optotypů
ve vzdálenostech přibližně 4 až 6 metrů. Z toho je jasné, že oči s takto
zjištěnou hodnotou nemusí vidět ostře a zřetelně objekty vzdálené
v nekonečnu. Abychom ostrého vidění do nekonečna dosáhli, předsuneme oboustranně před oči skla o hodnotách –0,25 D s dotazem:
„Bude to takhle nepříjemné a přeostřené?“. Pohledový bod E a celou
hloubku ostrosti tím přesuneme opět dál od oka. Zde musíme být
opatrní. Zraková oblast u většiny lidí pouze zřídka leží ve velkých vzdálenostech, s výjimkou řidičů, pilotů, divadelních a koncertních fandů,
sběratelů hub apod. Oblasti, ve kterých chce klient vidět posléze
s novými brýlemi ostře, leží většinou ve středních vzdálenostech. Proto
se ptáme, jestli je vidění nyní nepříjemné a přeostřené a neptáme se,
jestli je lepší. Když nám zkoušený na naši otázku odpoví jasným: „Ne,
není to přeostřené,“ skla o hodnotě –0,25 D dosadíme a refrakce je
v této fázi u konce. Optotypová tabule se nachází ještě v oblasti hloubky ostrosti, pohledový bod E leží za optotypovou tabulí (obr. 5). Oči

Na závěr je důležité podtrhnout důležitost významu korekce do prostoru a do nekonečna. Toto rozhodnutí představuje při měření zraku
malý, ale rozhodující detail, který umožní vašemu klientovi příjemné
vidění. Přestože je krátkodobé opuštění refrakčního prostoru někdy
namáhavé a časově náročné, váš klient vám bude vděčný!
Tomáš Haberland
Meoph s.r.o.
placená inzerce

Z’

Optotyp

E

Oblast hloubky
ostrosti

Z’

obr. 5 Optotyp se nachází ještě v oblasti hloubky ostrosti. Pohledový bod E leží už
za optotypem. Oční pár je nastaven na korekci do nekonečna. Vidění v prostoru není
nepříjemné.
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Silmo v číslech
Na letošním Silmu se podepsala stávka
veřejné dopravy.
Na výstavu zavítalo 42 669 návštěvníků, což
je oproti roku 2006 pokles o 8,5 %. Stávka
měla největší dopad na francouzské optiky
(v den zahájení veletrhu totiž nejezdily vlaky),
pokles činil 11,1 %.
Ze zahraničí se podařilo docestovat do města 22 315 odborníkům (pokles činí 6 %).
Nárůst plochy naopak činil letos 15 %, což
jen dokazuje, že pro ty, kdo se v oboru pohybují, představuje veletrh místo, kde se mohou
setkat, prodat to, co vytvořili a ukázat světu
také to, co nového navrhli.

Výrobky oceněné prestižní cenou Zlaté Silmo 2007
Kategorie Brýlové čočky
VARILUX PHYSIO FIT™,
výrobce ESSILOR
Kategorie Obruby –
technologická inovace
AXYS, výrobce OXIBIS
Kategorie Brýle pro děti a teenagery
Dětské obruby
TAM TAM, výrobce LAFONT
Obruby pro teenagery
JUNIOR 22G, výrobce MINIMA
Kategorie Sportovní brýle
AGILIS,
výrobce ADIDAS EYEWEAR/SILHOUETTE

Kategorie Brýlové obruby
Módní obruby
CARAPACE de VANESSA & MEDHI,
výrobce STUDIO MIKLI
Luxusní obruby
HL 10, výrobce HERRLICHT
Obruby Esprit Village
KAPRISSE, výrobce BOZ
Kategorie Zařízení, přístroje
CV 5000,
výrobce TOPCON EUROPE MEDICAL
Kategorie Materiály, díly
L.O.F.T, výrobce OBE

Kategorie Vidění
ACROBAT Lcd, výrobce ETEX

Kategorie Optické přístroje
SKYSCOUT de CELESTRON,
výrobce MEDAS

Kategorie Sluneční brýle
MOON, výrobce GOLD&WOOD

Kategorie Ekologický výrobek
PLV SET, výrobce MYKITA
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Pod drobnohledem optika
Nikdy jsem si Paříž neprohlédl tak podrobně
jako letos. Zvláště pěší túry po bulvárech mi
šly moc dobře. Co dělat, když metro nejezdí
a všichni stávkují.
Na základě toho jsem se z výstavy téměř
nevzdaloval a mohl vše důkladně zažít.
Po tradičně kvalitním a rychlém zaregistrování ve stanu před pavilonem jsem se ponořil
do světa brýlí a všeho, co je s nimi spojeno.
Po zkušenostech z minulých let už mě nepřekvapilo, že materiály na většině stánků
jsou pouze ve francouzštině a dokonce
i obsluhující personál s vámi odmítá mluvit
jinak než francouzsky. V základním pavilonu
a v části výstavy věnované designu se představily tradičně firmy zaujímající klíčová místa
na trhu především v oblasti trendů. Zaujaly
mě stranice vykládané pravým mamutím
klem (bohužel konzervativnost očnice téměř
vylučovala prodej na našem trhu) a přesvědčil
jsem se o návratu „slunečních štítů“ do světové optiky. Pod heslem „čím větší, tím lepší“
již ty největší „štíty“ zakrývají téměř polovinu
obličeje. Je zajímavé, že tímto trendem se
nechaly zlákat i jinak velmi konzervativní firmy.
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Soustředil jsem se i na drahé brýlové obruby.
Také v těchto případech převažují v kolekcích
sluneční brýle s velkou očnicí.
U klasických brýlových obrub jsem vyloženou novinku nezaznamenal, snad jen velmi
zdařilý systém úpravy inklinace u jednoho
z nových návrhářů prezentovaných u Mikliho. A to je věc, která mě skutečně zaujala.
Na tomto obrovském stánku vystavovalo
své studie několik nových malých firem,
zabývajících se brýlovým designem. Musím
říct, že některé kompozice byly velmi zdařilé,
kupodivu nositelné a podobající se skutečným
brýlím. Měl jsem dojem, že zvláště po stránce
materiálů, zejména plastů, leckdy předčily
svého učitele.
Ze strojů bych vyzdvihl několik nových
patentů, týkajících se automatického vrtání
brýlí (podrobně jsem však nabídku strojů pro
tovární využití nestudoval).
Prošel jsem dokonce i pavilon s výrobky
z Asie. Připadá mi rok od roku větší a některé
firmy z této oblasti se dostávají na celkem slušnou úroveň zpracování, což bylo v minulých
letech nemyslitelné.
Vzhledem k mé angažovanosti jsem posbíral
několik optických časopisů z okolních zemí,
které měly svůj vlastní výstavní prostor, a se
zadostiučiněním jsem zjistil, že na tom vůbec
nejsme špatně.
Překvapily mě výstavní stánky tzv. koncových optiků a řetězců. Tímto způsobem se
setkávají se svými stávajícími i potencionální-
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mi zákazníky. Na stáncích nebylo vystaveno
zboží. Byly určeny hlavně pro společenská
setkání a pohoštění klientů. To mě ubezpečilo,
že je o veletrh velký zájem i ze strany veřejnosti – ta se o brýle zajímá. Je zvláštní, že
nikoho netrápí uvedené velkoobchodní ceny
zboží. V této kultuře již asi nedochází k tomu,
že by někdo prodal zboží někomu jinému než
optikovi. Koncový zákazník si proto uvědomuje, že přidaná hodnota obsahuje všechny
optikovy náklady a potom teprve jeho zisk.
Na tomto poli má naše veřejnost hodně co
dohánět. Možná je však chyba jen v nedostatečné informovanosti a komunikaci.
Pokud bych měl veletrh hodnotit globálně,
myslím, že dostál své úloze být jedním z největších v Evropě. Rok od roku se mi však
zdá, že se tato událost stává více zajímavá
pro Francouze samotné než pro návštěvníky
z jiných zemí. Je pravdou, že francouzský
trh je obrovský, a proto se zřejmě orientuje
hlavně na domácí klientelu. Obávám se toho,
že v příštích letech jediným skutečně mezinárodním veletrhem pro optiky z celého světa
zůstane Mido v Miláně.
Na závěr si dovolím malé srovnání s OPTOU
v Brně. Myslím, že jediným rozdílem je velikost
výstavní plochy a počet vystavujících. Úroveň
stánků, zastoupení firem a forma prezentace
je skutečně více než srovnatelná. A z toho
mám radost!
Mgr. Vilém Rudolf
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Pohledem optika-výherce
v soutěži o zájezd na veletrh
Oslavy 40. výročí veletrhu Silmo byly pojaté
opravdu velkolepě. Večer pro návštěvníky zvané VIP se odehrával tentokrát přímo na výstavišti v hale č. 8 a byl pompézně připravený. Šlo
jak o pastvu pro oči, tak i pro jazyk. Zajímavý
zážitek byla hala pojatá jako Antarktida se vším,
co k tomu patří – s ledovým chladem a s vodkou podávanou v kostce ledu „na zahřátí“.
Nabídka brýlových obrub co do barevností
a tvarů přesahovala všechny požadavky
zákazníků. Plastové obruby byly masivní,
hranaté a snad se vrátila i doba 60. let – kulatých masivních plastových obrub. Zaujaly mě
kovové obruby, které měly místo klasických
stranic stranice rozdvojené ve tvaru V.
Jakým směrem se ubírají obruby v optice?
Kromě funkčnosti spíše převládá pojetí brýlí
jako výrazného moderního doplňku v kombinaci s masivními plastovými závěsnými řetízky,
visacími náušnicemi, které, místo aby byly
zavěšeny v uchu, byly uchyceny na stranicích
obrub, v téže barvě jsou i pouzdra na brýle,
která byla rovněž opatřena závěsnými řetízky
v barvě kombinované s obrubami.
Antonín Oliva, Optika Oliva
V roce 2008 se Silmo bude konat v termínu od 31. 10. do 3. 11.
Redakce
Foto: A. P. Foucha
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Veletrh Opti 08 v Mnichově
– nové cesty oční optiky

design – kreativita – tržní prostor
Termín konání: 11.–13. 1. 2008
Místo konání:
nové výstaviště Mnichov, haly C1–C4
Otevírací doba: pátek 11. 1. 2008: 9.00–18.00 hod
sobota 12. 1. 2008: 9.00–19.00 hod
neděle 13. 1. 2008: 9.00–17.00 hod

Opti 08 jako výkladní
skříň trendů a designu
v oční optice
Podle podílu návštěvníků v procentech přichází 96 % odborných návštěvníků na veletrh kvůli
novinkám, 80 % návštěvníků se
na veletrhu rozhoduje o koupi
vybraných výrobků. Při jejich rozhodování hrají roli především tyto faktory: zdali se jedná o novinku, zdali je výrobek moderní a módní a jaký
má design. Z toho důvodu klade veletrh důraz především na trendy.
Projevuje se to i na uspořádání hal a na skladbě tvůrců brýlových obrub,
pomůcek... Na veletrhu se tedy setkáte s mladými návrháři a novými
tvářemi, kteří překračují pravidelně hranice svého oboru. Pro výrobce
obrub slouží veletrh jako ideální základna, na níž mohou prezentovat
nové kolekce a trendy na další rok.

Cena Nositel brýlí roku
Mezinárodní módní veletrh optiky Opti 08 v Mnichově je nejdůležitějším veletrhem v oboru oční optiky v německy mluvících zemích.

Pojetí veletrhu
Jak němečtí, tak zahraniční odborní návštěvníci veletrhu Opti 08
v Mnichově očekávají od veletrhu rozšířenou nabídku výrobků a také
požadují nové informace. Veletrh Opti 08 bude zároveň společenským
setkáním a vhodným místem pro diskuzi na aktuální tržní témata. Návštěvníci a vystavovatelé očekávají rozsáhlý doprovodný program, informace
o aktuálních trendech při zřizování prodejen s optickým zbožím, chtějí
se orientovat v nových výrobcích a zajímají se o zajištění odbytu na trhu.
Oblast trhu a odbytu u zákazníků úzce souvisí s životním stylem, proto
jsou tato témata momentálně zpracovávána v užší spolupráci s odbornými nakladatelstvími, svazy a vzdělávacími institucemi v tomto oboru.

Opti 08 jako místo setkání
Veletrh má v úmyslu podporovat vztahy mezi všemi účastníky trhu a oboru oční optiky a chce také podporovat výměnu odborných informací,
proto bude vytvořena příslušná veletržní platforma, v níž budou zastoupeni zástupci z oblastí průmyslu, obchodu, oční optici a vzdělávací i doškolovací instituce. Premiéru bude mít na letošním Opti 08 přednáškové
fórum v hale C4. Fórum zhodnotí, jak se oční optika uplatňuje na trhu,
zohlední podnikatelské aspekty a představí různé marketingové strategie.
Návštěvníci veletrhu se mohou na fóru dozvědět spoustu zajímavostí
a klást otázky, na které by rádi znali odpověď, přímo vystavovatelům.
Další atraktivní událostí bude kongres FOCUS na téma technické inovace
a marketinkové koncepty. K dalším událostem patří také udělení ceny
za moderní trend v brýlích. Cenu uděluje společnost GHM (pořadatel
veletrhu), svaz Spectaris a svaz optiků ZVA během prvního dne veletrhu. Na veletrhu proběhne také setkání zvané „Get-Together“ a Alumnis
(tj. setkání absolventů škol a akademií).
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Vzhledem k tomu, že brýle nejsou pouze pomůcka určená k vidění,
nýbrž je na ně pohlíženo také jako na stylový doplněk, volí každý
rok výbor s názvem Dobré vidění (KGS) takzvaného „Nositele brýlí
roku“. Cena je udělována osobnosti z veřejného života za celkový
dojem: tj. příkladné nošení a péči o své brýle. Cenu udělí výbor
během prvního dne veletrhu v hale C4.

Lepší služby pro zákazníky
Veletrh Opti 08 se opět bude konat v Mnichově na novém výstavišti,
konkrétně v halách C1 až C4. Návštěvníci budou moci poprvé vstoupit
na veletrh třemi vchody. Pro zahraniční návštěvníky je z letiště zajištěna
bezplatná kyvadlová doprava. Řidiči automobilů mohou zaparkovat
v bezprostřední blízkosti vchodu označeného Sever (tj. u hal C3/C4).
Organizátoři rovněž nabízejí bezplatnou školku s profesionální péčí,
takže si rodiče, kteří na veletrh zavítají, mohou časově rozvrhnout návštěvu veletrhu dle svého tempa. Každý návštěvník obdrží se vstupenkou
automaticky veletržní katalog.
Dotované zájezdy s přenocováním v Mnichově, zlevněné vstupenky
v předprodeji za české koruny a individuální ubytování lze objednat
on-line přes www.expocs.cz.
Dle tiskové zprávy zpracovala redakce
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Jste zvědaví na žhavé trendy? Mladé návrhářské značky
Inovativní výrobci
Nejnovější technologie
Profesionální fórum
Udílení "Trendy" cen
Rušné setkání oboru
Hlasování o "nosiče"
brýlí 2008
Katalog zdarma
Doprava z letiště zdarma

Zastavte se za námi! Nejnovější trendy v optice vás zaručeně rozpálí.
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Bližší informace, vstupenky: Expo C + S Brno, Příkop 4, Tel./Fax: 545 176 159, www.expocs.cz
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OPTA 2008

zaostří na dětské brýle
22.–24. 2. 2008

Poslední únorový víkend příštího roku proběhne na brněnském Výstavišti opět ve znamení
oční optiky. Do 14. ročníku vstoupí nejvýznamnější oborová prezentace v zemích střední
a východní Evropy – Mezinárodní veletrh oční
optiky, optometrie a oftalmologie OPTA.

OPTA s novým partnerem
OPTA vždy byla československým veletrhem, přitažlivým pro slovenské vystavovatele
i návštěvníky. Nyní je československým veletrhem už i oficiálně. Novým partnerem veletrhu
se na počátku roku 2007 stala Optická únia
Slovenska, která se tak připojila k tradičním
spolupořadatelům – akciové společnosti
Veletrhy Brno a Společenstvu českých optiků
a optometristů (SČOO). Ze strany Optické
únie Slovenska má veletrh OPTA výhradní
podporu jako jediná oficiální výstavní akce
pro slovenské optiky.
Nová spolupráce se pozitivně odrazila již
na OPTĚ 2007, kde slovenští vystavovatelé
obsadili o 110 % více výstavní plochy než v předcházejícím roce. Počet odborných návštěvníků
ze Slovenska se meziročně zvýšil o 55 %. V plném rozsahu by se výsledky smlouvy s Optickou
únií Slovenska měly projevit až na OPTĚ 2008,
kdy se pořadatelé chtějí zaměřit na nábor ze
středního a východního Slovenska.
Zároveň by měla zesílit také účast z dalších
zemí. Díky úzké spolupráci společnosti Veletrhy Brno s agenturou CzechTrade se do akvizice odborníků zapojí zahraniční kanceláře
agentury CzechTrade v Polsku, Rakousku,
Maďarsku, Slovinsku, Bulharsku, Rumunsku
a na Ukrajině. Ze všech těchto zemí budou
organizovány mise obchodníků s optickým
zbožím a dalších odborných návštěvníků.

Hlavní téma: dětské brýle
Ve spolupráci s odbornými partnery bylo
pro nadcházející ročník zvoleno nosné téma
„Děti a jejich vidění“. „Odborná péče o dětský zrak a jeho vhodná i estetická korekce je
zcela podstatná pro štěstí, pohodu a zdravý
vývoj našich dětí, a navíc, dobré vidění jim
umožňuje dosáhnout i dobré úrovně vědění.
Péče o dětský zrak má být proto prioritou
jak oftalmologů, tak i komerčněji oriento-
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vaných optometristů a optiků,“ vysvětluje
volbu zvýrazněného tématu Beno Blachut,
prezident Společenstva českých optiků
a optometristů.
Zrak se vyvíjí nejdéle ze všech smyslů a jeho
složitější funkce, které vyžadují spolupráci
obou očí, nám nejsou vrozeny, ale musíme
se je naučit. Péče o dětský zrak je náročná i vzhledem k měnící se anatomii hlavy,
u malých klientů je navíc třeba počítat s větší
pohyblivostí a méně kvalitním zacházením
s korekční pomůckou. Brýle musí dobře sedět
a obruba by měla být lehká, stabilní a elastická. Na veletrhu OPTA 2008 budou dětské
zrakové korekční pomůcky prezentovány
nejen ve speciálních vitrínách na stáncích jednotlivých firem, ale také v centrální tematické
sekci s dětským programem. Vybrané modely
si návštěvníci prohlédnou přímo v akci – v rámci dětských přehlídek brýlí.
Zvýrazněné téma zohlední i soutěž o nejlepší
exponáty veletrhu TOP OPTA 2008, která
zavádí novou kategorii „dětské brýle“. Přihlášené exponáty bude hodnotit jak odborná porota, tak laická porota dětí z mateřských škol.
Připomínáme, že dalšími čtyřmi kategoriemi
soutěže TOP OPTA 2008 jsou brýlové čočky,
kontaktní čočky, obruby včetně slunečních
brýlí a přístroje a technologie pro optiku a oftalmologii. V minulém ročníku se do soutěže
zapojilo 14 vystavovatelů s 28 exponáty. Uzávěrka přihlášek do soutěže TOP OPTA 2008
je k datu 30. ledna, výsledky budou vyhlášeny
na oficiálním zahájení veletrhu a úspěšné exponáty budou vystaveny v pavilonu V.

Celoevropská konference
o vzdělávání
Po několika ročnících, kdy Brno hostilo
konference odborníků ze střední a východní
Evropy, se v příštím roce OPTA stane dějištěm
Celoevropského kongresu TUPO (the Twinning
Universities Project for Optometry). SČOO
bylo jeho pořádáním pověřeno na říjnovém
zasedání Evropské rady optometrie a optiky
ECOO na základě svých úspěšných zkušeností s budováním mezinárodních profesních
kontaktů mezi těmi, kteří se zabývají vzděláním
v oborech oční optiky a optometrie.

Při veletrhu OPTA 2008 proběhnou dvě
tematicky provázané akce. V pátek 22. února se uskuteční 3. mezinárodní kongres
odborníků zabývajících se vzděláváním ze
zemí střední a východní Evropy. Naváže
na 2. mezinárodní kongres při OPTĚ 2007,
na kterém jednalo 72 pedagogů a dalších
odborníků z 18 zemí. Následně ve dnech
23. až 24. února SČOO a ECOO pořádají
Celoevropský kongres univerzit věnujících se
vzdělávání v oboru optometrie. Cílem setkání
je navázat kontakty, seznámit se se situací
v jednotlivých zemích a vytvořit podmínky
pro vzájemné sdílení znalostí a zkušeností.
Vzdělávací programy by se postupně měly
sjednocovat tak, aby jejich absolventi mohli
profesi optometristy vykonávat ve všech
evropských zemích. ECOO pro tento proces
spolupráce mezi univerzitami vytvořila nový
nástroj – projekt TUPO, který bude spuštěn
právě na kongresu v Brně.

Novinky v organizaci
Pořadatelé pro účastníky připravili několik
novinek. Nomenklatura se rozšiřuje o další
skupiny výrobků, mj. o dětské brýle, ochranné
brýle, součástky brýlí, naslouchací přístroje,
aranžérské pomůcky a dekorace nebo techniky broušení a brusky. Nábor odborných
návštěvníků se současně zaměří na nové
cílové skupiny z módní branže – velkoobchodníky i maloobchodníky s módním zbožím,
návrháře aj.
Mění se také otevírací doba veletrhu. Na žádost vystavovatelů se v sobotu prodlouží až
do 19.00 hodin, a pokud bude zájem, může
se stejným způsobem prodloužit i v pátek.
Návštěvníci budou podléhat 100% registraci, přičemž cenově nejvýhodnější pro ně
bude předregistrace na internetu. Visačka,
vstupenka na veletrh i jízdenka na městskou
hromadnou dopravu se poprvé sjednotí
do jediné karty.
A inovace se dočká také tradiční společenský program sobotního večera... Nechte se
překvapit!
Martin Střítecký
Tiskové středisko BVV
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Optická veletržní
sezona 2008
aneb Veletržní kalendář

11.–13. 1. OPTI MÜNCHEN
Mnichov, SRN
www.opti-munich.com

Daegu, Korea
www.diops.co.kr

16.–19. 7. ABIÓPTICA
Sao Paulo, Brazílie
www.abiotica.com.br

17.–20. 1. OPTIK 2008

9.–13. 3. MSOO 2008

26.–27. 9. OPTIC

Istanbul, Turecko
www.euf.com.tr

Moskva, Rusko
www.expocentr.ru

Nitra, SR
www.agrokomplex.sk

13.–15. 2. EXPO LOOK 2008

11.–13. 4. Vision Expo East

Seoul, Korea
www.expolook.co.kr

New York, USA
www.visionexpoeast.com

26.–28. 9. CIOF – CHINA
INTERNATIONAL OPTICS FAIR

18.–20. 2. Vision-X 2008 – Eyewear
Exhibition

8.–10. 5. Midwest Vision
Congress & Expo

Dubai, Spojené arabské emiráty
www.vision-x.ae

Rosemont, USA
www.midwestvisioncongress.com

22.–24. 2. OPTA

9.–12. 5. MIDO

8.–10. 10. IOFT

Brno, ČR
www.bvv.cz/opta

Milán, Itálie
www.mido.it

Tokyo, Japonsko
www.ioft.jp

22.–24. 2. SIOF – CHINA (Shanghai)
INTERNATIONAL OPTICS FAIR

30.–31. 5. OPTEXPO

31. 10. – 3. 11. SILMO

Varšava, Polsko
www.targikielce.pl

Paříž, Francie
www.silmo.fr

10.–12. 7. WOF – Wenzhou
Int‘l Optics Fair

6.–8. 11. HONG KONG OPTICAL FAIR

Shanghai, Čína
www.siof.cn

29. 2. – 2. 3. ExpoOptica
Madrid, Španělsko
www.expooptica.ifema.es
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5.–7. 3. DIOPS 2008 Daegu
International Optical Show
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Wenzhou, Čína
www.donnor.com

Beijing, Čína
www.orientexhibition.com.hk

3.–5. 10. VISION EXPO WEST
Las Vegas, USA
www.visionexpowest.com

Hong Kong
www.hkopticalfair.com

www.essilor.cz

VTE 070

VTE 070

LCD Optotyp

Nyní s akční cenou 79.000 Kč do konce roku 2007

VTE 070 nabízí následující funkce
- škála certifikovaných očních testů,
- možnost nastavení měřící vzdálenosti
(dochází k automatickému přepočtu velikosti znaků)
- bezdrátové dálkové ovládání
- ovládácí softvare v češtině
- možnost přepnutí na zrcadlové zobrazení
Cena 89.000 Kč
V případě Vašeho zájmu o přístroje a strojové vybavení ESSILOR kontaktujte
p. Milana Terše na telefoním čísle 602 24 24 72, nebo emailem tersm@essilor.cz

k

křížovka

křížovka
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Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma DIOPTRA CZ a.s., která rovněž věnovala cenu pro výherce.
Vyluštění tajenky zašlete do 31. 1. 2008 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.
Výherkyně z č. 3/2007: digitální fotoaparát získává Alena Brůžková, Dioptra česká oční optika, Vodňany.
Správné znění tajenky z č. 3/2007: Dobrá nálada prázdninami a létem nekončí.
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Na této rubrice spolupracují
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Opakování,

matka moudrosti

O kontaktních čočkách se toho
napsalo a odpřednášelo již mnoho.
Rád bych se ovšem ve svém článku
podíval trochu jiným směrem, než tím,
kde bychom opěvovali nové skvělé
materiály, nejlepší roztoky a propustnosti pro kyslík, o kterých se panu
Wichterlemu ani nesnilo. Vrátím se
k samému základu, a to správné péči
o kontaktní čočky. Máte-li pocit, že tyto
rady nepotřebujete, nemusíte dál číst.
V případě, že Vás zajímá, zda se vaše
zkušenosti shodují s tím, co zde budu
psát, budu jedině rád. Upozorňuji, že
tento článek se týká pouze měkkých
kontaktních čoček.
Dříve než začnete manipulovat s čočkami, umyjte si a osušte ruce a vypláchněte oba pohárky
pouzdra na kontaktní čočky vhodným roztokem.
Následně je tímto roztokem ze 2/3 naplňte.
Před jakoukoliv manipulací s kontaktními čočkami dbejte na to, aby:
– čočky neměly nikterak poškozený obal;
– manipulace s čočkami probíhala nad čistým povrchem, který nepoškodí kontaktní

čočky, pokud by Vám upadly. Pokud pracujete nad umyvadlem, vždy jej zavřete;
– začínejte jako první s čočkou pro pravé
oko, zamezíte tím případné záměně;
– s kontaktními čočkami manipulujte vždy
jen polštářky prstů. Zamezte kontaktu
čoček s nehty.

Manipulace s čočkou
Odtržením fólie otevřete blister s kontaktní čočkou. V případě, že je kontaktní
čočka umístěna v lahvičce, otevřete ji.
Nenasazujte jakkoli poškozenou čočku.
Zkontrolujte, zda je kontaktní čočka řádně
zvlhčená, je-li čistá, není-li zakalená a zda
je prostá jakýchkoli prasklinek a trhlin. K vytažení čočky z blistru nepoužívejte žádné
nástroje, s čočkou manipulujte pouze čistýma rukama. V případě umístění kontaktní
čočky v lahvičce je většinou dobré použít
k vyjmutí čočky kleštičky určené k této
manipulaci výrobcem. Přesvědčte se, zda
čočka není naruby. Položte čočku na dlaň
mezi palec a ukazovák a lehce ji sevřete.
Okraje čočky, která je naruby, se vyvracejí
ven. Je-li čočka ve správné poloze, okraje

se obracejí dovnitř. Někteří výrobci mají
své čočky označeny značkami pro rub a líc,
takže pokud je vidíte, můžete se řídit i podle
nich. Pokud není čočka nasazena správně,
bude svého uživatele dráždit.

Nasazování čoček
Po dezinfekci a před nasazením kontaktní
čočky na oko již není třeba tuto čočku proplachovat. Vlastní nasazování kontaktních čoček
provádějte tak, že si čočku položíte na špičku
ukazováku, prostředníčkem téže ruky si stáhnete dolní víčko a druhou rukou si přidržíte
horní víčko. Čočku položíte přímo na rohovku.
Stále přidržujte víčka a podívejte se směrem
dolů, uvolněte a zavřete víčka a jemným
promnutím usaďte čočku do správné polohy,
nebo jen pohybujte zavřeným okem do stran,
nahoru a dolů po dobu přibližně 2 sekund.
Pokud kontaktní čočku nasazujete pacientovi,
je postup stejný. Rozdíl je jen v tom, že Vy
stojíte za ním, on má pod Vámi zakloněnou
hlavu a oči připravené k aplikaci.
V posledních letech se na trhu objevily
takzvané aplikátory kontaktních čoček pro ty,
kteří nezvládnou kontaktní čočku nasadit pouze pomocí svých prstů. Tato tyčinka s ploškou
na svém konci napomáhá při manipulaci
s čočkou. Postup je prakticky stejný, jako
když nasazujete čočku z bříška prstu.

Vyjmutí čoček
Víčka držte stejně jako při nasazování
čočky nebo přidržujte pouze dolní víčko.
Při pohledu nahoru stáhněte ukazováčkem čočku z centra rohovky směrem dolů
na bělmo, jemně stiskněte konečky palce
a ukazováku a sejměte čočku z povrchu
oka. Uveďte čočku do původního tvaru tak,
že ji rozbalíte klouzavým pohybem palce
a ukazováku. Zamezíte tím slepení okrajů
kontaktní čočky. Vyvarujte se jakýchkoliv
násilných pohybů při manipulaci s kontaktní
čočkou. Vždy postupujte nanejvýš opatrně,
aby se čočka nepoškodila.
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Jak nasazovat kontaktní čočky, základní typy kontaktních čoček dle délky nošení, návod k ošetřování čoček
Způsoby nošení
Kontaktní čočky můžeme nosit v několika
režimech. Záleží na tom, pro jaké nošení
byly kontaktní čočky vyrobeny a schváleny.
Základní dělení je dle plánované výměny.
Jedná se o kontaktní čočky jednodenní,
čtrnáctidenní, měsíční, tříměsíční a roční,
což specifikuje u hydrogelových materiálů
dobu, po kterou čočky svému uživateli budou
bezchybně sloužit s tím, že si je bude před
spaním vyjímat z oka. Jednodenní čočky musí
být po vyjmutí z oka na konci dne vyhozeny.
Silikon-hydrogelové materiály oproti hydrogelovým umožňují buď prodloužené, nebo
kontinuální (nepřetržité) nošení po dobu,
na kterou byly schváleny. To je u zde známých
silikon-hydrogelových čoček období 14 nebo
30 dní.
Silikon-hydrogelový materiál umožňuje
samozřejmě i další kombinace nošení,
takže například kontaktní čočky PureVision můžete nosit v následujících
režimech:
1. D
 enní nošení spočívá v tom, že pacient
čočku ráno nasadí na oko, večer ji vyjme
a uloží do pouzdra s roztokem dle návodu
níže. Čočka se nosí tímto způsobem
po dobu jednoho měsíce od otevření
blistru s čočkou. Po měsíci se vyhodí
a načne se nový sterilní pár.
2. P
 rodloužené nošení. V tomto režimu
je možné v kontaktních čočkách během měsíce nepravidelně přespávat.
Po měsíci se vyhazují. Pokud nechcete
mít kontaktní čočky na oku, sejměte je
a uložte do čistého pouzdra s roztokem.
Po měsíci se opět vyhodí a načne se
nový sterilní pár.
3. Kontinuální nošení je způsob, kdy jsou
čočky na oku nepřetržitě po dobu jednoho měsíce včetně spánku. Po uplynutí měsíce se vyhazují. V průběhu
kontinuálního nošení se doporučuje
alespoň jedenkrát v měsíci čočky z očí

vyjmout a opláchnout roztokem. Dále
je vhodné po probuzení se s čočkami
PureVision na očích prokápnout každé
oko 1–2 kapkami očních kapek ReNu
Lubricating a Rewetting Drops. Ty
kontaktní čočku okamžitě zvlhčí. Toto
se doporučuje i při jakémkoliv pocitu
nepohodlí v podobě pocitu suchého
oka a podobně.

Návod k ošetření kontaktních
čoček
Před manipulací platí opět stejná pravidla
popsaná výše. Umyté ruce, vhodné prostředí
atd. Čočku vyjměte z oka, umístěte na dlaň
a zvlhčete několika kapkami vhodného roztoku, třeba ReNu MultiPlus. Jemně promněte
kontaktní čočku ukazováčkem jedné ruky.
Poté čočku opláchněte proudem čistého
roztoku. Ačkoliv nese většina roztoků název
„No Rub“, správně provedené mechanické
čištění v kvalitním roztoku kontaktní čočce
neuškodí. Umístěte čočku do pohárku
pouzdra. Ujistěte se, že je úplně ponořena
do čerstvého roztoku. Pohárek zavřete
víčkem. Zopakujte celý postup s kontaktní
čočkou levého oka. Před tím, než kontaktní
čočky opět použijete, ponechte je minimálně
4 hodiny v roztoku. Nejlepší je ponechat
čočky v roztoku přes noc. Jakmile si čočky nasadíte, vylijte zbylý roztok a pouzdro
vypláchněte čistým roztokem. Poté nechte
otevřené pouzdro na vzduchu vyschnout.
Po vyschnutí uzavřete víčka. Pouzdro je tak
připraveno na další použití. Pouzdro na kontaktní čočky vyměňujte pravidelně jedenkrát
za měsíc.

Dobrá rada nad zlato
Zde je na závěr pár rad, se kterými by měl
každý uživatel kontaktních čoček opouštět
jakoukoliv aplikační místnost.
• Při změnách ve vidění je nutné kontaktní
čočky okamžitě vyjmout a obrátit se
na svého aplikátora kontaktních čoček.

• V zájmu zdraví Vašich očí jsou důležité
pravidelné prohlídky.
• Před použitím očních i celkových léků se
poraďte s ošetřujícím lékařem nebo s odborným aplikátorem kontaktních čoček.
• K oplachování čoček a pouzdra nepoužívejte tekoucí vodu. Hrozí riziko infekce.
• Při nošení kontaktních čoček se raději vyhněte suchému, klimatizovanému a prašnému prostředí. Nevstupujte do prostředí
se škodlivými výpary a vyhýbejte se práci
s rozprašovači. Není-li jiného zbytí, použijte ochranné pomůcky na oči.
• Po koupání a plavání je nutné čočky vždy
vyjmout a vydezinfikovat. Vyjmutí čoček
se má uskutečnit do 20 minut po opuštění bazénu.
Máte-li jiný názor nebo konkrétní připomínku, rád je uvítám na e-mailové adrese
martin.hock@optimumdist.cz a v příštím
článku zohledním.

Martin Höck,
regionální manažer pro ČR,
Optimum Distribution CZ & SK s.r.o.
4/2007 Česká oční optika
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Zkušenosti s novými silikon-hydrogelovými
kontaktními čočkami určenými

pro astigmatismus

Zatímco astigmatismus ≥ 0,75 D postihuje 44 % populace, měkké
torické čočky se na tržbách v roce 2006 podílely pouze 16 %. Tržní
trendy v Evropě vykazují tempo růstu 1,1 % v oblasti čirých týdenních/
měsíčních sférických hydrogelových čoček, ale celá 4 % v oblasti torických hydrogelových čoček. Ještě výraznější byl v posledním roce
růst v oblasti silikon-hydrogelových čoček – 45 % v oblasti sférických
a neuvěřitelných 149 % v segmentu torických čoček (obr. 1).
Trend na 5 evropských trzích
Maloobchodní prodej

Cíl studie
Silikon-hydrogelové kontaktní čočky představují na trhu kontaktních čoček výrobek, který vykazuje nejvyšší nárůst v prodeji. Cílem
studie bylo otestovat nejnovější přírůstek v této oblasti – kontaktní
čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM vyrobené z materiálu Lotrafilcon B. Parametry těchto čoček jsou uvedeny v tabulce 1. V rámci
studie nosili účastníci kontaktní čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM. Do studie byly zahrnuty osoby, které již kontaktní čočky nosily,
a osoby, které nosily brýle. Jak klienti, tak kontaktologové hodnotili,
jak čočky v oku sedí, dále zrakovou ostrost a spokojenost.

40,000
35,000
30,000
Celkem sférické čočky
Eur (000)

25,000

Celkem torické čočky

20,000
15,000
Tempo růstu 149 %
za posledních 12 měsíců

10,000
5,000

Metody
2/05

4/05

6/05

8/05

10/05

12/05

2/06

4/06

6/06

8/06

10/06

12/06

obr. 1 Nárůst v prodeji silikon-hydrogelových čoček

I přes tento výrazný růst se v současné době silikon-hydrogelové
čočky na trhu měkkých torických kontaktních čoček podílejí pouhými 5 %. U sférických čoček byla v roce 2006 situace velmi odlišná.
Silikon-hydrogelové čočky se podílely na tržbách z 31 %, hydrogelové čočky ze 69 %. Ze známých důvodů, jakými jsou např. snížení
příznaků hypoxie, prodloužená doba nošení a zmírnění příznaků
suchých očí, představují v současné době silikon-hydrogelové
kontaktní čočky nejmodernější typ čoček. Pacienti s astigmatismem mají v této oblasti pouze omezený výběr značkových výrobků
a parametrů. Silikon-hydrogelové torické kontaktní čočky jsou
v nabídce pod těmito značkami: Pure Vision Toric (Bausch&Lomb),
Acuvue Advance for Astigmatism (Johnson&Johnson) a AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM (CIBA Vision). Společnost CIBA Vision
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obr. 2 Propustnost pro kyslík u jednotlivých druhů kontaktních čoček
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V Dánsku, Finsku, Norsku a Švédsku byla v období od prosince 2005
do června 2006 provedena na jedné skupině klientů nezávislá, bilaterální, multicentrická studie. Testované kontaktní čočky měly označení
CE a byly používány v rámci indikace, pro kterou byly určeny. Toto
označení je opravňuje k tomu, aby byly používány v Evropě, nebylo tedy
požadováno povolení etického výboru ani oznámení kompetentnímu
úřadu. Celkem 39 výzkumných pracovníků zařadilo do studie 328
nositelů kontaktních čoček a brýlí, kteří po dobu trvání studie nosili
kontaktní čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM a dvakrát navštívili
očního specialistu: poprvé při první aplikaci kontaktních čoček a podruhé po 2–4 týdnech nošení. Pracovníci provádějící studii oddělili
objektivní hodnoty (např. usazení čočky, orientaci na oku). Výsledky
studie byly vyhodnocovány dle dotazníků obsahujících výroky.
Klienti, kteří se zúčastnili studie, běžně nosili buď kontaktní čočky
nebo brýle s hodnotami ≥ 0,75 D (hodnoty pro astigmatismus), absolvovali vždy vstupní aplikaci. Čočky z aplikační sady AIR OPTIX™
for ASTIGMATISM, které byly při aplikaci u účastníků studie použity,
poskytla pro účely této klinické studie zdarma společnost CIBA Vision. Pokud čočky účastníkům seděly přijatelně, byly jim kontaktní
Tabulka 1 Parametry kontaktních čoček
AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM

)!
(

uvedla na trh ve Francii a v některých oblastech Spojených států
model AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM. Tento typ má ze všech
měkkých kontaktních čoček vhodných pro astigmatismus nejvyšší
propustnost pro kyslík (obr. 2). Kontaktní čočky AIR OPTIX™ for
ASTIGMATISM byly na konci roku 2005 dány k dispozici několika
aplikačním střediskům ve Skandinávii, aby byla před jejich uvedením na trh provedena hodnotící studie.
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Materiál / obsah vody

Lotrafilcon B / 33 %

Základní zakřivení (mm)

8,7

Průměr (mm)

14,5

Sférické hodnoty pro účely studie (D)

–1,00 až –6,00 po 0,25

Cylindrické hodnoty pro účely studie (D) –0,75 a –1,25
Osy pro účely této studie (°)

80, 90, 100, 170, 180, 010

Design kontaktních čoček

Precision Balance 8|4™

ní čočky

kontaktní čočky

kontaktní čočky

čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM předepsány a objednány
od společnosti CIBA Vision. Pokud zkušební čočky odpovídaly
předpisu, byly účastníkům vydány dle něj. Při výdeji kontaktních
čoček byly zaznamenávány údaje o tom, jak působí v oku, a to dle
objektivních měřítek i subjektivních vjemů. Po 4 týdnech nošení se
pacienti znovu dostavili na závěrečnou kontrolu. Výzkumní pracovníci
si poznačili údaje jak o kontaktních čočkách, tak o prostředcích péče
o čočky, přičemž účastníci i nadále používali tytéž přípravky, které
používali při péči o dosavadní kontaktní čočky. Korekční pomůcky,
které účastníci běžně používali před zahájením studie, představovaly
srovnávací výrobek.
Studie měla sloužit jako podpora zavedení dotyčného výrobku
na trh, proto nebyly provedeny žádné propočty ohledně velikosti
souboru nutného pro statistiku. V protokolu bylo naplánováno použít
metodu srovnání kontaktních čoček AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM
se stávající korekcí na základě úsudku. Porovnávaly se preference
u všech klientů. Tyto preference vyšly z kompletních dat.
Kontaktní čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM mají stejnou povrchovou úpravu jako sférické kontaktní čočky AIR OPTIX™. Jedná
se o trvale chemicky vázanou plazmovou úpravu zajišťující pevný,
hladký a souvislý povrch (obr. 3a). Pro porovnání předkládáme mikroskopický snímek povrchu silikon-hydrogelové čočky s povrchovou
úpravou (a) a bez povrchové úpravy (b).

a)

kontaktní čočky

kontaktní čočky

b)

obr. 3 Mikroskopický snímek povrchu silikon-hydrogelové čočky s povrchovou
úpravou (a) a bez povrchové úpravy (b)

Kontaktní čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM mají nový a pokrokový design s názvem Precision Balance 8|4™ (obr. 4).

Předmět studie
Všech 328 klientů, kteří byli zapojeni do klinické studie, se dostavilo
na kontrolní návštěvu a dokončilo klinickou studii. Z celkového počtu
328 klientů bylo 227 (69 %) ženského pohlaví, 97 (30 %) mužského
pohlaví, u 4 (1 %) klientů nebylo pohlaví uvedeno.
Tabulka 2 zobrazuje distribuci dosavadní korekce užívané klienty
zařazenými do studie a tabulka 3 distribuci dosud používaných
výrobků pro péči o kontaktní čočky, které byly i nadále používány
v průběhu studie.

Tabulka 2
Kontaktní čočky

220

67,0 %

Brýle

30

9,1 %

Obojí, kontaktní čočky a brýle

68

20,7 %

1

0,3 %

Jiné
Neuvedeno
Celkem

9

2,7 %

328

100,0 %

193

58,8 %

Tabulka 3
Víceúčelový roztok

18

5,5 %

Žádný / není známo

Peroxidový roztok

117

35,6 %

Celkem

328

100,0 %

Výsledky
Všech 328 klientů studii dokončilo. Analyzována byla data týkající
se 262 až 324 klientů (soubor dat nebyl u všech klientů úplný, a proto
některé výsledky nemohly být do analýzy zařazeny). Účastníci uvedli,
že kontaktní čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM nosili v průměru
6,23 dnů v týdnu. Rozpětí bylo od 1 do 7 dnů. Průměrná doba nošení
čoček za den byla podle údajů účastníků 12,79 hodin, přičemž uvedené hodnoty se pohybovaly v rozmezí 2 až 24 hodin. Dosažená doba
pohodlného nošení byla 11,37 hodin (rozpětí 0 až 24 hodin). Průměrný
rozdíl 1,42 hodiny mezi dobou nošení čoček a dobou pohodlného
nošení odpovídá rozpětí typickému pro měkké kontaktní čočky.
Převážná většina testovaných klientů byla schopna při porovnávání
kontaktních čoček AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM s kontaktními čočkami, které nosili doposud, vyjádřit své preference, co se vidění, pohodlí
a celkového pocitu týče a těmto čočkám dávali přednost (obr. 5). Naprostá většina účastníků dávala přednost kontaktním čočkám AIR OPTIX™
for ASTIGMATISM z důvodu vidění (v poměru 3,6:1), pohodlí (v poměru
4,3:1) a celkově (v poměru 3,2:1). Tyto procentuální hodnoty se výrazně
odlišovaly od 50 % s p < 0,001 u přesného binomického testu.
Testovaní klienti tedy čočkám AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM dávali
přednost a také s nimi byli velmi spokojeni. Většina klientů (73 %) byla
spokojena s čočkami AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM (buď plně nebo
spíše), téměř dvakrát více klientů bylo plně spokojeno s čočkami AIR
OPTIX™ for ASTIGMATISM ve srovnání s klienty zcela spokojenými
s dosavadními torickými čočkami (obr. 6).
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obr. 4 Design kontaktních čoček AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM

Účastníci studie byli požádáni, aby uvedli, zda souhlasí s výroky
o působení kontaktních čoček AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM
v následujících bodech:
– od počáteční aplikace jsou pohodlné,
– jsou stále pohodlné také na konci dne,
– jsou pohodlné po celý den,
– zajišťují jasný a ostrý obraz,
4/2007 Česká oční optika
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obr. 6 Spokojenost s kontaktními čočkami AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM

– zajišťují stabilní vizus,
– snadno se nasazují,
– snadno se vyjímají z oka.
Většina klientů souhlasila se všemi otázkami. Z toho 94 % souhlasilo
s tím, že se čočky snadno aplikují, a 72 % souhlasilo s tím, že cítí
pohodlí i na konci dne.
Na konci klinické studie chtělo 49 % klientů kupovat kontaktní čočky
AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM i nadále a dalších 29 % klientů se
vyjádřilo v tom smyslu, že by je eventuálně kupovali i nadále.
Kromě velmi pozitivní zpětné vazby od účastníků, kteří čočky AIR
OPTIX™ for ASTIGMATISM v průběhu klinické studie nosili, byly
pozitivní i výsledky objektivních měření – např. jak čočky celkově
sedí, jejich orientace na oku, oscilace s mrknutím a zraková ostrost
– což potvrdili odborníci, kteří kontaktní čočky aplikovali.
Jak při úvodní, tak při závěrečné návštěvě bylo více než 98 % aplikací
přijatelných a více než 72 % optimálních. Díky pokrokovému designu
čočky Precision Balance 8|4™ se více než 82 % kontaktních čoček
AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM zorientovalo do 5° od horizontální osy.
V případech, kde byla zaznamenána odchylka od horizontály, činila
průměrná orientace 5° ±3,4° až 4,6° nazálně. Jak při úvodní, tak při
závěrečné návštěvě oscilovalo více než 93 % kontaktních čoček AIR
OPTIX™ for ASTIGMATISM při mrknutí o méně než 3°.
Tabulka 4

AirOptix™ for ASTIGMATISM

Platné odpovědi
<–0,75
–0,75
–0,5
–0,25
0
0,25
0,5
0,75
>0,75
Chybějící/neplatná data

Frekvence
544
9
1
33
97
338
52
13
1
0
112

%
82,9
1,7
0,2
6,1
17,8
62,1
9,6
2,4
0,2
0,0
17,1

Při aplikaci byla průměrná zraková ostrost (logMAR) dosažená pomocí kontaktních čoček AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM a následnou
refrakcí 0,96 ±0,17 a byla srovnatelná s dosavadními čočkami. Při
závěrečném vyšetření bylo naměřeno mírné zlepšení při průměrné zrakové ostrosti 0,99 ±0,17. Následná refrakce při závěrečném vyšetření
se pohybovala v 50 % případů v rozsahu ±0,25 D. V 1,65 % případů
byla zaznamenána následná refrakce větší než –0,75 D. Podrobné
informace týkající se následných refrakcí naleznete v tabulce 4.

dosud. Tyto čočky byly totiž pohodlné, poskytovaly kvalitní vidění
a snadno se s nimi manipulovalo. Podle kontaktologů se čočky
snadno aplikovaly a měly dobrou stabilizaci, která je základním
předpokladem zrakové ostrosti.
Účastníci studie vnímali kontaktní čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM pozitivně. Většina klientů byla spokojená s pohodlím, viděním
i manipulací, kterou tyto čočky nabízí. Spokojenost se odrazila
ve výrazném upřednostnění těchto čoček před kontaktními čočkami,
které účastníci dosud používali.
Usazení čočky bylo ve většině případů přijatelné, orientace čočky
a oscilace při mrknutí se děly v malém rozsahu.
Předkládaná klinická studie poskytla údaje, které významně podporují
uvedení kontaktní čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM na trh. Lze
očekávat, že výsledky budou platit jak pro oblast Skandinávie, tak i pro
jiné země, v nichž bude tento typ kontaktních čoček na trh uveden.
Studie ukázala, že kontaktní čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM zajišťují velmi pohodlné nošení, počínaje nasazením. Pohodlí
přetrvává po celý den. Uvedené skutečnosti potvrdila významná
většina (>70 %) klientů, kteří se studie zúčastnili. Většina subjektů
(>77 %) také souhlasila s výrokem, že kontaktní čočky AIR OPTIX™
for ASTIGMATISM poskytují ostré, jasné a stabilní vidění a umožňují
snadnou manipulaci při nasazování a vyjímání.
Tyto pozitivní výsledky byly podtrženy i tím, že klienti více upřednostňovali tyto kontaktní čočky před čočkami, které nosili doposud, a také
vysokou mírou spokojenosti. Spokojenost klientů byla znovu potvrzena
dalším nákupem tohoto typu čoček po ukončení studie.
Kontaktní čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM vykazovaly rychlý
a efektivní proces aplikace, přičemž jejich jedno základní zakřivení optimálně sedělo po více než 72 % doby a dostatečně téměř po celou dobu.
Orientace měkké torické kontaktní čočky, která je důležitou
vlastností čoček, byla téměř ideální. Ve více než 82 % případů se
kontaktní čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM zorientovaly do 5°
od horizontály, aniž by byl zaznamenán klinicky významný rozdíl
mezi první a závěrečnou návštěvou pacienta. Oscilace při mrknutí
byla navíc velmi nízká: 93 % čoček oscilovalo v rozmezí menším
než 3°. Tyto téměř ideální výsledky rotace vedly k dobré zrakové
ostrosti, která byla srovnatelná s ostrostí dosahovanou pomocí
dosavadní obvyklé korekce klientů, kteří se studie zúčastnili.
Kontaktní čočky AIR OPTIX™ for ASTIGMATISM u 62 % případů
nevyžadovaly při závěrečné refrakci žádnou dodatečnou korekci,
u 27 % případů vyžadovaly korekci v hodnotě ±0,25 D.
Studie prokázala, že silnými stránkami kontaktních čoček AIR
OPTIX™ for ASTIGMATISM jsou vynikající komfort a jednoduchá aplikace. Výborně se s nimi manipuluje a přispívají k dobrému vidění.
Autoři: Ulrik Bengtsson, Joachim Nick
Studii sponzorovala společnost CIBA Vision

Závěr
Účastníci klinické studie dávali přednost kontaktním čočkám AIR
OPTIX™ for ASTIGMATISM před torickými čočkami, které nosili
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Odkazy na prameny a literaturu naleznete
na www.cz.cibavision.com
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Uvedení nových
silikon-hydrogelových
kontaktních čoček

kontaktní čočky

kontaktní čočky

Dokonale vyvážené

Biofinity™ na český trh
Dne 23. 10. 2007 uvedla společnost NEOMED s.r.o. na český trh
nové, zcela unikátní silikon-hydrogelové kontaktní čočky Biofinity™.
Slavnostní uvedení proběhlo za velkého zájmu odborné veřejnosti
v prostorách hotelu Hilton v Praze.

Vzduch

Voda

V hlavní prezentaci představil nový produkt zástupce výrobce,
anglické společnosti CooperVision, evropský manažer pro klinické
vztahy John R. Rogers. Ve své přednášce popsal hlavní výhody
unikátní patentované technologie AQUAFORM™ používané při
výrobě kontaktních čoček Biofinity™. Výhody se týkají především
nového materiálu, který zajišťuje velmi vysokou propustnost pro
kyslík v dokonalé rovnováze s vysokým obsahem vody. Vysoká
propustnost pro kyslík je umožněna dlouhými, čistě silikonovými
řetězci ve struktuře čočky. Materiál přirozeně váže vodu v celém
objemu čočky, přestože obsahuje silikon. Obsah vody 48 % zlepšuje
jemnost a pružnost čočky a přispívá tak k vyššímu komfortu používání. Výsledná kontaktní čočka nepotřebuje žádné další povrchové
úpravy ani přidávání zvlhčujících látek.
Kontaktní čočky Biofinity™ využívají ve svém designu vícekřivkovou zadní plochu a vylepšenou konstrukci zaoblených okrajů. Tato
zlepšení mají opět vliv na celkový komfort. Přední asférická plocha
pak zkvalitňuje optické vlastnosti a výsledné vidění s čočkou.
V další části své přednášky seznámil pan Rogers posluchače
s průběžnými výsledky celoevropské srovnávací studie. Zdůraznil
především minimální výskyt komplikací objevujících se u ostatních
silikon-hydrogelových kontaktních čoček. U kontaktních čoček
Biofinity™ nebylo zaznamenáno klinicky významné zvýšení výskytu
edému rohovky při prodlouženém režimu používání. Také se neobjevil
žádný případ erozí rohovky (SEAL) ani papilární konjunktivitidy podmíněné čočkou (CLPC). Výborně smáčivý povrch kontaktních čoček
Biofinity™ navíc přirozeně brání usazování lipidových depozit.
Součástí slavnostního večera bylo také představení výsledků studie, která proběhla v letních měsících v České republice. Studie se
soustředila na hodnocení komfortu, vidění a manipulace z pohledu
očních specialistů a koncových zákazníků. 92,3 % provedených
aplikací hodnotili specialisté jako výborné nebo velmi dobré. Stejně
své zkušenosti s čočkou Biofinity™ hodnotilo 88,8 % spotřebitelů.
Ve svém konečném nákupním rozhodnutí se 68,3 % zákazníků
jednoznačně rozhodlo pro nové kontaktní čočky Biofinity™. Dalších
17,4 % spotřebitelů uvedlo, že nevnímá rozdíl mezi novou a původní
kontaktní čočkou.
Celé setkání, které uzavřela tombola a raut, proběhlo v milé a přátelské atmosféře. Všem zúčastněným děkujeme za jejich zájem o naši
novinku a přejeme mnoho spokojených zákazníků.
Bc. Tomáš Dobřenský,
optometrista, odborný konzultant NEOMED s.r.o.
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Praktická
kontaktologie
Pokračování z čísla 3/2007

Dále se dotazujeme, zda klient nosil čočky
každý den, kolik hodin denně, jak dlouho
je má nasazené dnes. Dříve se doporučovalo provádět kontroly vždy v odpoledních
hodinách, aby měl klient čočky nasazené
co nejdéle, to však dnes není vždy možné,
obvykle je potřeba se přizpůsobit časovým
možnostem klienta. U prvonositele zjistíme,
jak zvládá manipulaci s čočkou. Dále kontrolujeme, jakým způsobem je prováděno čištění a dezinfekce čoček, zda klient dodržuje
naše instrukce. Zde dochází poměrně často
k chybám, při kontrole tedy zjistíme případné
nedostatky. Pokud zjistíme chyby, probereme čištění a ukládání čoček znovu.

Minule jsme se zabývali první návštěvou
klienta v naší praxi, respektive první aplikací
kontaktních čoček. Řekli jsme si, že první
kontrola by měla být naplánována asi jeden
týden po aplikaci čoček. Zde je vhodné
zmínit, že jinak postupujeme u klientů, kteří
mají zájem o kontinuální neboli prodloužené
nošení čoček. K tomuto bodu se vrátíme
později.
Kontrolu začínáme opět rozhovorem
s klientem. Ptáme se, zda je s kontaktními
čočkami spokojen, jak vidí, jestli se neobjevily nějaké potíže. Ptáme se, zdali se cítí
v čočkách pohodlně, jestli je pohodlí po celý
den stejné, eventuálně se situace nezhoršuje
v odpoledních a večerních hodinách, nebo
při změně prostředí, ve kterém se nachází,
nebo při různých činnostech. Zvláště klienti,
kteří mají kontaktní čočky poprvé, nikdy
předtím je nenosili, jsou někdy z nedostatku
zkušenosti ochotni slevit například z kvality
vidění nebo právě pohodlí, neboť si myslí,
že to tak prostě je a lepší to být nemůže.

Po ukončení rozhovoru klienta s nasazenými čočkami vyšetříme. Zkontrolujeme vizus
do dálky monokulárně i binokulárně, v případě
potřeby jej dokorigujeme. Zkontrolujeme vizus
do blízka. Následuje vyšetření štěrbinovou
lampou, kdy sledujeme centraci čoček při
přímém pohledu, při pohybu očí vertikálně
a horizontálně, pohyb čoček při mrkání. Prohlížíme stav čoček, zda na nich nejsou depozita, případně v jakém jsou množství a jakého
jsou charakteru, nebo defekty čoček.
Provedeme kontrolu předního segmentu
oka: sledujeme případnou iritaci spojivek,
příznaky edému rohovky. Zkontrolujeme
okraje víček a tarzální spojivky. Pokud je vše
v pořádku, to znamená, že čočky sedí dobře,
oči jsou klidné, vizus výborný, ale klient přesto
není spokojen, měli bychom čočky vyměnit
za jiný typ. V tom případě postupujeme stejně
jako při první aplikaci. Když je spokojen i náš
klient, můžeme objednat čočky, nebo máme-li
je skladem, vydat prodejní balení čoček.
Další kontrola by měla následovat přibližně
za měsíc, u zkušených nositelů bez potíží se
můžeme domluvit na termínu delším. Pravidelné kontroly by měly být prováděny vždy
po šesti měsících. Při následných kontrolách
postupujeme v podstatě stejně, jednou za čas
provedeme znovu refrakci. Podle našich záznamů o kontrolách a nákupu čoček snadno
odhalíme klienty, kteří nedodržují pravidelné
výměny čoček – přenášejí je nebo je kupují
jinde. Při následných kontrolách je vhodné
zjistit, jestli klient používá stále stejný systém

péče, tedy roztok na čočky. Můžeme se
setkat s tím, že na radu někoho jiného začal
používat roztok, který není pro daný typ čoček
vhodný, často bývají problematické roztoky
zakoupené v lékárně. Vždy připomeneme
čištění a výměnu pouzdra na čočky.
Trochu odlišně volíme systém kontrol
u klientů s prodlouženým nošením kontaktních čoček. Než jsme tento typ čoček
vydali k vyzkoušení, samozřejmě jsme klienta
důkladně poučili ústně i písemně. Pokud
se jedná o prvonositele, vždy vyžadujeme
zpočátku denní způsob nošení čoček.
Po první kontrole, kdy zjistíme, jak dobře
klient zvládá manipulaci s čočkou, můžeme
zkusit nošení přes noc. Pokud máme už
zkušeného nositele čoček a aplikace čoček
pro kontinuální nošení je úspěšná, může si
klient nechat čočky přes noc. První kontrola
by měla vždy proběhnout po první přespané
noci s kontaktními čočkami. Kontrola probíhá
stejně jako u jiného typu čoček. Pokud je vše
v pořádku, další kontrola následuje za týden.
Opět provedeme kontrolu s nasazenými čočkami, všímáme si hlavně množství případných
depozit na čočkách. Potom vyzveme klienta,
aby kontaktní čočky sundal a uložil do vlastního pouzdra. Po obarvení fluoresceinem
znovu vyšetříme oči štěrbinovou lampou.
Následně prohlédneme i čočky. U některých
klientů se na čočkách více tvoří usazeniny,
v tom případě není vhodné dále pokračovat
v prodlouženém nošení a striktně zvolit denní
režim. Jsou-li čočky čisté, můžeme pokračovat v kontinuálním nošení. Další kontrolu
pak provedeme pouze několik dní před tím,
než by čočky měly být vyměněny za nový
pár. Kontrola probíhá stejným způsobem
a teprve nyní vydáme prodejní balení. Vždy
připomeneme nutnost preventivních kontrol,
protože jen tak můžeme včas řešit případné
obtíže. Pokud zjistíme problém, jehož řešení
již není v naší kompetenci, odešleme klienta
k jinému odborníkovi.
Kateřina Toulová
Visus Optik
Pokračování příště
4/2007 Česká oční optika
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COMPLETE® EASY RUB™

Nový multifunkční roztok určený
pro péči o všechny typy měkkých
Začít nosit kontaktní čočky je stále jednodušší. V každém větším
městě je dnes několik aplikačních středisek a očních ordinací,
kde je možné podstoupit vyšetření na kontaktní čočky. Prodejní
krabičku čoček si zákazník může zakoupit také tzv. přes pult téměř
ve všech očních optikách. V neposlední řadě také významně roste
objem kontaktních čoček a prostředků péče o čočky prodaných
přes internet. S tím, jak se zjednodušuje dostupnost těchto zdravotnických prostředků, roste počet komplikací, souvisejících s jejich
nesprávným používáním.
Zanedbává se především hygiena a pravidelná péče o kontaktní
čočky. Nepříjemnosti, které z toho vyplývají, jsou bohužel často
spojovány se špatnou kvalitou používaného roztoku. Zákazník si
neklade otázku „Co dělám špatně?“, ale „Co je špatného na mém
roztoku?“. Proto je důležité dobře porozumět dostupným informacím
a umět je klientům jednoduše vysvětlit.
V propagačních materiálech výrobců často nacházíme různé údaje
o účinnosti jednotlivých roztoků. Je však potřeba zamyslet se nad tím,
co vlastně uváděné hodnoty znamenají. Americký úřad pro kontrolu
potravin a léčiv (Food and Drug Administration – FDA) vydal normy,
které stanovují požadavky na minimální mikrobiální dezinfekční
účinnost roztoků určených pro péči o kontaktní čočky.

Testování mikrobiální dezinfekční účinnosti
roztoků dle FDA
Nezávislé testy FDA probíhají na dvou úrovních. V prvním kole se
zkoumá vlastní dezinfekční účinnost roztoku. Zjišťuje se, zda je
roztok schopen dostatečně redukovat naočkované mikroorganizmy
během daného časového intervalu. Mezi testované mikroorganizmy patří tři typy bakterií (Serratia marcescens, Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa) a dva typy plísní (Candida
albicans, Fusarium solani). Vzorek roztoku je naočkován tak, aby
výchozí množství kultury mikrobů (tzv. inokulum) bylo 100 000 až
1 000 000 cfu/ml (cfu = kolonii formující jednotka). Po uplynutí
doby doporučené výrobcem k dezinfekci musí vzorek vykazovat redukci každého druhu bakterie minimálně o 3 log (99,9 %) a každého
druhu plísně minimálně o 1 log (90 %). Pokud roztok tato kritéria
nesplní, má šanci uspět ještě ve druhém kole testování.
Druhé kolo testování se provádí pouze u roztoků, které v prvním kole
dosáhly tří kritérií: vykázaly celkovou redukci všech bakterií o 5 log
(99,999 %), současně každého druhu bakterie alespoň o 1 log (90 %)
a zároveň udržely množství plísní minimálně na výchozích hodnotách
(zabránily pomnožování plísní).
Testy ve druhém kole se zabývají dezinfekční účinností při
doporučeném režimu použití roztoku. Různé typy kontaktních
čoček se naočkují stejnými mikroorganizmy jako v předchozím
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případě. Čočky pak procházejí jednotlivými kroky péče (mechanické čištění, opláchnutí, uložení do roztoků) podle pokynů
výrobce. Při testování jsou použity i další produkty, uvedené
výrobcem v postupu, např. denní čistič. Čočky jsou ponechány
v dezinfekčním roztoku po minimální požadovanou dobu. Poté je
zkoumán výskyt a množství mikroorganizmů, které přežily celý
cyklus doporučeného použití roztoku. Aby roztok testem prošel,
musí čočky vykazovat pro každý druh mikrobů výskyt menší než
10 cfu (kolonii formující jednotka).
Roztok je FDA schválen a může na trh pouze v případě, pokud jsou
splněny požadavky prvního nebo druhého testu (tabulka 1).
Tabulka 1
Požadavky FDA na mikrobiální dezinfekční účinnost roztoků
určených pro péči o kontaktní čočky
Požadavky testu
vlastní dezinfekční
účinnosti roztoku

Požadavky testu dezinfekční účinnosti při doporučeném režimu použití
roztoku

Pseudomonas
aeruginosa,
Staphylococcus aureus,
Serratia marcescens

3 log redukce z 1,0x105
až 1,0x106 cfu/ml
inokula

1 log redukce každého
organizmu;
5 log redukce všech
organizmů; méně než
10 cfu zbývajících po celém
režimu použití

Candida
albicans,
Fusarium
solani

zabránění pomnožení
1 log redukce z 1,0x105 každého organizmu;
méně než 10 cfu
až 1,0x106 cfu/ml
inokula
zbývajících po celém
režimu použití

Organizmus

Jestliže tedy narazíme na hodnoty uvádějící dezinfekční účinnost
roztoku, je potřeba rozlišit, zda se jedná o údaje z testování vlastní
dezinfekční účinnosti roztoku, nebo o údaje získané měřením po provedení celého doporučeného režimu použití roztoku. Ve druhém
případě budou logicky vycházet vždy lepší výsledky.

Jak správně pečovat o kontaktní čočky?
Abychom mohli našim zákazníkům doporučit tu nejvhodnější péči
o jejich kontaktní čočky, je nutné věnovat pozornost tomu, jaké
postupy při použití roztoku uvádějí jednotliví výrobci. Jak vyplývá
z předchozího výkladu, může být účinnost roztoku výrazně snížena,
pokud není dodržen celý režim.

ní čočky
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kontaktních čoček včetně silikon-hydrogelových.
V zásadě rozlišujeme tři postupy použití roztoku. Nejjednodušší,
ale nejméně častý je systém bez mnutí a oplachování. Čočky se
po vyndání mohou rovnou uložit do víceúčelového roztoku. Většina v současné době prodávaných roztoků vykazuje samočisticí
působení s režimem „No Rub“. To znamená, že kontaktní čočky
není potřeba před uložením do pouzdra mechanicky čistit, stačí je
pouze opláchnout víceúčelovým roztokem. Drtivá většina nositelů
to ale nedělá. Poslední, nejúčinnější a nejbezpečnější systém má
tři kroky. Čočky se po vyndání musí mechanicky vyčistit, opláchnout a teprve potom se mohou uložit do pouzdra k dezinfekci. Čas
potřebný k dezinfekci se u jednotlivých typů roztoků pohybuje mezi
4–6 hodinami (podle výrobce).
Roztoky s doporučeným režimem bez mnutí se ukázaly jako nespolehlivé. Tuto skutečnost nezpůsobuje chybné nebo nedostatečně
účinné složení roztoku, ale selhání lidského faktoru. Zákazníci
si informaci „No Rub“, tzn. bez mnutí, často přeberou jako „bez
ničeho“ nebo taky „bez obav“, a naprosto ignorují veškerá pravidla
pro nošení a péči o kontaktní čočky. V lepším případě se to projeví
komplikacemi, jako jsou zanícená oční víčka, červené, suché oči,
alergické reakce. Bohužel se setkáváme i s vážnějšími stavy, jako
jsou opakované záněty spojivek, GPC, keratitidy, rohovkový vřed
a další onemocnění.
Přední světový výrobce prostředků pro péči o kontaktní čočky,
společnost AMO, na tyto zkušenosti zareagoval novým roztokem
COMPLETE® EASY RUBTM.

COMPLETE® EASY RUB™ = zdravé, bezpečné
a pohodlné nošení kontaktních čoček
COMPLETE® EASY RUBTM je na trhu v České republice první víceúčelový roztok na měkké kontaktní čočky s novým složením od roku
2005. Při vývoji tohoto roztoku byl kladen hlavní důraz na čisticí
a dezinfekční účinnost. Podařilo se najít optimální složení a způsob
používání, které zákazníkům umožní zdravé, bezpečné a pohodlné
nošení kontaktních čoček.
Složení a vlastnosti roztoku COMPLETE® EASY RUBTM
Roztok COMPLETE® EASY RUBTM působí na kontaktní čočky ve čtyřech fázích – při čištění, oplachování, dezinfekci a nošení čoček.

Čištění a regenerace
Prvním krokem ke správné péči je mechanické vyčištění kontaktních čoček. Žádný multifunkční roztok nezaručí 100% účinnost proti
všem typům choroboplodných agens (bakterie, plísně, viry, prvoci).
Promnutí umožňuje z čoček velice efektivně odstranit mikroorganizmy a povrchové nečistoty.

Chemické čištění zabezpečuje v roztoku COMPLETE® EASY
RUBTM poloxamer. Jedná se o povrchově aktivní látku, tzv. surfaktant.
Má za úkol čistit a regenerovat kontaktní čočky tak, aby byly po nasazení hladké a pohodlné. Poloxamer odstraňuje z čoček debris, ale
především proteiny a lipidy, které se jinak mohou na povrchu usadit
a vytvořit pevná depozita.

Oplachování
Aby bylo čištění efektivní, je nutné uvolněné nečistoty z povrchu
čoček spláchnout. Zbytky debris, proteinů a lipidů totiž slouží
mikroorganizmům po uložení čoček do pouzdra jako zdroj živin.
Promnutí a následné opláchnutí kontaktních čoček snižuje množství
nečistot a choroboplodných zárodků na jejich povrchu až o 99 %.
Opláchnutím se výrazně zrychluje dezinfekční účinnost roztoku
COMPLETE® EASY RUBTM.

Dezinfekce
Účinná dezinfekce je zárukou zdravého používání kontaktních
čoček. COMPLETE® EASY RUBTM obsahuje dezinfekční a konzervační činidlo PHMB (Polyhexametylen biguanid), jehož účinek je
podpořen chelátotvornou látkou EDTA (edetan disodný). EDTA vytváří
komplexy s ionty kovů, které zastavují další bakteriální růst. Pomáhá
také narušit buněčné membrány mikroorganizmů a usnadňuje tak
proces dezinfekce.
Složky PHMB a EDTA se navzájem doplňují a dohromady zaručují širokou antimikrobiální výkonnost. Roztok COMPLETE® EASY
RUBTM eliminuje po 6 hodinách dezinfekce množství mikroorganizmů
o 99,999 %.

Ochrana v průběhu nošení
Vyvážené složení roztoku COMPLETE® EASY RUB TM pomáhá
v průběhu nošení vytvářet optimální podmínky, které mají pozitivní
vliv na spokojenost s kontaktními čočkami, ale i na zdraví a dlouhodobou pohodu očí.
• Ochrana před tvorbou bílkovinných depozit při nošení čoček
Používání roztoku COMPLETE® EASY RUBTM aktivně zabraňuje
usazování proteinů na kontaktních čočkách. Ionty draslíku (K+) a sodíku (Na+) obsažené v roztoku jsou přitahovány negativním nábojem
na povrchu čoček, okolo kterého následně vytvářejí ochrannou vrstvu. Kladně nabité proteiny jsou touto ochrannou vrstvou odpuzovány.
Nakonec se obalené fosfátem uvolní do roztoku a je zabráněno jejich
zpětnému usazování. Tento automatický proces napomáhá zajistit
hladký a čistý povrch čoček a podporuje komfort při jejich nošení.
4/2007 Česká oční optika
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• Složení minerálů blízké slzám
Kontaktní čočka je po nasazení do oka nasáklá roztokem. Pokud
nemá použitý roztok optimálně vyvážené složení minerálů, dostávají
se buňky rohovky do osmotického stresu. Jestliže roztok vykazuje
vyšší koncentrace solí než slzy, vytváří hypertonické prostředí,
na což buňky reagují osmotickým přesunem vody z buňky – dochází
ke zmenšení objemu buňky. Naopak nižší koncentrace solí vytváří
hypotonické prostředí, na které buňky reagují osmotickým přesunem vody do buňky – dochází ke zvětšení objemu buňky. Oba dva
uvedené stavy mohou buňky nevratně poškodit.
Roztok COMPLETE® EASY RUBTM obsahuje minerály slzného filmu
chlorid sodný (NaCl) a chlorid draselný (KCl) v optimálním poměru.

Na zdraví a pohodlí
Vašich očí nám záleží…

• Nízká koncentrace stabilizačních a čisticích složek roztoku
V roztoku COMPLETE® EASY RUBTM jsou velmi nízké koncentrace
potencionálně dráždivých látek (EDTA 0,02 %, poloxamer 0,05 %).
Proto je vhodný i pro zákazníky trpící na podráždění očí.

Závěr
Pochopení principu čištění kontaktních čoček je základním předpokladem pro správné poučení klienta o jeho významu a důležitosti.
Dodržování všech kroků péče o čočky pak v důsledku znamená
méně komplikací a zdravější oči při používání kontaktních čoček.

Složení roztoku COMPLETE® EASY RUB™

Tabulka 2
Látka

Množství

Funkce

Polyhexametylen
biguanid (PHMB)

0,0001 %

dezinfekce – baktericidní,
fungicidní

Poloxamer

0,05 %

čištění – povrchově aktivní látka, odstraňuje debris, proteiny

EDTA (edetan disodný)

0,02 %

chelátotvorná látka – vytváří
komplexy s ionty kovů, podporuje činnost konzervans

Minerály slzného filmu:
chlorid sodný (NaCl),
chlorid draselný (KCl)

není
specif.

tonicita – blízká lidským slzám;
čištění – zabraňují usazování
proteinů na povrchu kontaktních
čoček

Fosfátový pufr

není specif.

pufr

Čištěná voda

COMPLETE® EASY RUB™
kvalitní péče pro všechny typy
měkkých kontaktních čoček

NEOMED s.r.o., Praha, tel.: 274 008 411 e-mail: info@neomed.cz, www.neomed.cz
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Bc. Alena Hradilová,
optometristka, odborná konzultantka, NEOMED s.r.o.
Zdroje:
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Lens Spectrum, 8/2007

