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Podporujeme výcvik
vodícího psa

PNX - akce pro Vaše zákazníky

Kromě samotných revolučních 
brýlových čoček PNX budete moci 
nabídnout svým zákazníkům akci, 

která podpoří Vaše prodeje.

Každý z Vašich zákazníků, který 
pro své dítě ve věku do 15 let 
zakoupí brýlové čočky PNX od 

15. 8. 2009 do 30. 10. 2009, 
získá garanci bezplatné výměny 

čoček po dobu půl roku od data 
zakoupení v případě, že se změní 

korekce zákazníkova dítěte.

•   absolutní ochrana před poraněním  očí při hrách a sportu díky  nerozbitnosti
•   jasné, ostré a čisté vidění bez  optických vad

•   největší odolnost mezi plastovými  čočkami proti poškrábání a rozbití•   nejlehčí materiál pro brýlové čočky  zajišťující pohodlné nošení brýlí•   100% ochrana proti škodlivým UVA  a UVB paprskům

Ochrana očí pro Vaše děti

Revoluční brýlové čočky  
poskytující ochranu a pohodlí  pro oči Vašich dětí

Koupí brýlových čoček PNXod 15. 8. 2009 do30. 10. 2009získáte pro Vaše dítě ve věku do 15 letgaranci
bezplatné

výměny čočekpo dobu půl roku od data zakoupenív případě, že se změní korekceVašeho dítěte.

Podporujeme výcvik 
vodícího psa

Vyžádejte si více informací o brýlových čočkách PNX v této prodejně.

AKCE

Více informací získáte u Vašeho obchodního zástupce 
společnosti HOYA.
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antistatické
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TVRDOST
Vysoká odolnost 
proti poškrábání
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píši tento úvodník na začátku prázdnin, 

v době stále se opakujících bouří s přívalo-

vými dešti, kdy se mísí pocity lidí odjíždě-

jících na dovolenou s neštěstím těch, jimž 

voda zaplavila jejich domy. Musím se vžívat 

do pocitů, s jakými budete otevírat první 

stránky tohoto čísla. Bude už po letních 

dovolených, budete plni zážitků, věřím, že 

příjemných, a budete začínat v zaměstnání 

druhou polovinu pracovního roku. 

Pro mne jako učitele na brněnské 

optické škole je září každoročně měsícem, 

ve kterém se já i ostatní mí kolegové se-

znamujeme s novými studenty prvních 

ročníků, kteří se rozhodli absolvovat studi-

um oboru oční optik. V posledních letech 

mě trochu mrzí, že zájemců o studium 

u nás je mnohem méně než dříve. Asi je 

to ovlivněno „populační křivkou“, množ-

stvím jiných středních škol, ze kterých si 

mohou žáci vybírat, a u vyššího studia 

nám maturanty odčerpávají lákavější vy-

soké školy, v našem oboru zvláště fakulty 

s výukou optometrie v Brně, Olomouci 

a letos i v Kladně. Nechci šířit pesimismus 

a ronit krokodýlí slzy, ale píši o tom proto, 

abychom si v oboru uvědomili, že bez 

mladého odborného dorostu můžeme 

být v budoucnu odsouzeni k profesnímu 

zániku, kdy poskytování našich služeb pře-

vezmou, pravděpodobně na nižší odborné 

úrovni, různí podnikavci a „samouci“. 

Proto bych vás chtěl vyzvat, abychom 

se my optici při každé příležitosti snažili 

na veřejnosti více propagovat naše brýlař-

ské řemeslo a my optometristé zase svou 

vysoce odbornou práci při měření zraku 

a aplikaci kontaktních čoček. Za mnohé 

odborníky už hovoří výsledky jejich dlou-

holeté práce, za kterou se nemusí stydět, 

ale možná by se k ní mohli s větší hrdostí 

více osobně hlásit. Ti, kteří něco v životě 

dokázali, vědí, že to nebylo samo sebou. 

Nejdříve potřebovali hodně poznat. Zá-

klad nám dá v mládí odborná škola, a to 

zatím zdarma, a dál už je všechno jen 

na nás, jestli budeme mít později dostatek 

vůle se přinutit něco si přečíst, případně 

se přihlásit do placeného kurzu. Když si 

budeme svými odbornými vědomostmi 

a dovednostmi jisti, můžeme se také hrdě 

ke svému řemeslu hlásit a lidé si nás budou 

vážit. Mladí zájemci se pak do odborných 

optických škol budou s touto vidinou 

hlásit snad i ve větším počtu. 

Kéž se nám prestiž našeho oboru 

společnými silami daří stále upevňovat. 

Přeji vám v nastupujícím podzimu hodně 

slunných dní v zaměstnání i v rodinách.

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz
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Kurzy pořádané 
Národním centrem 

ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů v rámci 

celoživotního vzdělávání 
optometristů

redakce

Subkatedra optometrie a ortoptiky 

Kurz pro pracovníky v oční optice
Kurz je určen pro zaměstnance očních optik.

Náplň: Kurz poskytne absolventům vzdělání, které lze úspěšně 

využít jak v dílenské části pracoviště oční optiky, tak pro přípravu 

ke studiu na střední nebo vyšší zdravotnické škole, studijní obor 

oční technik.

Termín: 29. 9.–2. 10. 2009; 30. 11.–4. 12. 2009 

Předběžná cena: 10 900 Kč (bez DPH)

Odborný garant: Bc. Ladislav Najman

Děti a oči
Kurz pro optometristy.

Náplň: Embryonální vývoj. Vývoj vidění v dětském věku. 

Nejčastější komplikace s viděním v dětském věku. Vidění 

a potíže dětí ve škole. Správná korekce a korekční pomůcka 

pro děti. 

Termín: 15.–16. 10. 2009 

Kredity pro nelékařské obory: 6
Odborný garant: doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Binokulární vidění
Kurz pro optometristy.

Náplň: Základy neurooftalmologie. Poruchy binokulárního 

vidění. Korekce heteroforií a heterotropií. Ověření binokulární 

spolupráce při předpisu brýlí.

Termín: 29.–30. 10. 2009

Kredity pro nelékařské obory: 6
Předběžná cena: 3 300 Kč (bez DPH)

Odborný garant: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Místo konání kurzů: NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno, 

e-mail: doskolovak@nconzo.cz, www.nconzo.cz

Vedoucí a organizace kurzů: 
Eliška Blažková, blazkova@nconzo.cz, tel.: 543 559 582

Zdroj: www.nconzo.cz

Placená inzerce

Zprávy
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LENS PERFORMANCE OPTIMIZED 
FOR DRIVING IN OVERCAST

LENS COLOR CHANGES FOR DRIVING
IN SUNNY WEATHER, ABSORBING GLARE

AND EXCESSIVE LIGHT

LENS COLOR ACHIEVES MAXIMUM
DARKNESS  FOR MAXIMUM COMFORT

AND PROTECTION OUTSIDE
IN SUNNY WEATHER

WWW.DRIVEWEARLENS.COM

SAAMMOZABBAARRVVOOVVAACCÍÍ PPOOLLAARRIIZZAAČČNNÍ ČČOOČČKKYY PPRROO ŘŘIIDDIIČČEEO O C O Č ČOČ O Č

TMAVĚ HNĚDÁ BARVA MAXIMÁLNĚ POHLCUJE 

NADBYTEČNÉ SVĚTLO A POSKYTUJE

OPTIMÁLNÍ OCHRANU ZRAKU

MĚDĚNÁ BARVA POHLCUJE PŘEBYTEČNÉ SVĚTLO 

A ZAJIŠŤUJE ŘIDIČI KVALITNÍ VIDĚNÍ

VYSOCE KONTRASTNÍ ŽLUTOZELENÁ BARVA 

ČOČKY ZLEPŠUJE ROZPOZNÁVÁNÍ OBJEKTŮ

SAMOZABARVOVACÍ POLARIZAČNÍ ČOČKY PRO ŘIDIČE

ZATAŽENÁ
OBLOHA

OSTRÉ SLUNCE
ZA ČELNÍM SKLEM

OSTRÉ SLUNCE VE
VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

VYSOCE ÚČINNÝ POLARIZAČNÍ FILM POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ 
V ZÁVISLOSTI NA VIDITELNÉM SPEKTRU

POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ V ZÁVISLOSTI
NA VIDITELNÉM SPEKTRU

+
STANDARDNÍ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ

V ZÁVISLOSTI NA UV SPEKTRU 

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

ABSORPCE 68% ABSORPCE 78% ABSORPCE 88%

TRANSITIONS AS JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC. 2006
ACTIVATED BY TRANSITIONS JE OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC. 2006S

DRIDRIVEWVEWEAREAR JE JE OC OCHRAHRANNÁNNÁ ZN ZNÁMKÁMKA SA SPOLPOLEČNEČNOSTOSTI YI YOUNOUNGERGER OP OPTICTICSS

SSAASASS AAČČ ÍÍ OOČČAČNÍ ČOČČ ČOČMMOOZZAABMOZABAOO DIČEARVOV O ŘČKY PARIZCÍ POLA AAČČNÍÍ OOČČAČNÍ ČOČČ ČOČMMOOZZAABMOZABAOOZAB DIČEO ŘČKY PARIZACÍ POLAARVOV O ČERVO
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Bývá zvykem dívat se do zahraničí 

na vývoj našeho oboru v minulém 

roce. Již pravidelně uvádíme vý-

sledky oční optiky v sousedním Německu. 

Jednak je nám Německo blízko a často je 

určitým zrcadlem tendencí a směrů. Letos 

byly informace o vývoji v oboru k dispozici 

o něco později, než je tomu obvykle. V kaž-

dém případě je již z uvedených dat znát, 

že se krize přesouvá i na náš obor.  

Celkový maloobchodní obrat očních 

optik dosáhl v Německu 3,879 miliardy eur. 

Je to o 3,2 % více než v roce 2007, neustále 

však nebylo dosaženo obratu, který byl 

v optikách před zdravotní reformou, jež 

vstoupila v platnost 1. 1. 2004, a dokonce 

ani obratu z roku 2001 (viz graf 1).

Obrat 3,879 mld. eur byl dosažen 

celkem v 10 072 očních optikách. Bylo 

prodáno celkem 10,6 mil. brýlových obrub 

a 34 mil. kusů brýlových čoček. Pokud vy-

jdeme z toho, že Německo má 80 milionů 

obyvatel a přibližně polovina nosí brýle, 

znamená to, že každý čtvrtý nositel brýlí si 

v Německu v roce 2008 koupil nové brýle. 

Skutečnost je ještě příznivější.

Jak již bylo několikrát uvedeno, pro-

běhla v roce 2004 významná změna 

úhrad pojišťovny týkající se brýlových 

obrub. Od tohoto roku je poměr obratu 

získaného od pojišťoven k celkovému 

obratu relativně stabilní, ale v každém 

případě byl propad v roce 2004 obrovský. 

Lze jenom spekulovat o tom, co by s námi 

udělala podobná reforma v dnešní době. 

Podíl pojišťovny k celkovému obratu je 

znázorněn na grafu 2.

Počet optik lehce vzrostl i přes začí-

nající ekonomickou krizi. Celkový počet 

provozoven se ustálil na čísle 10 072, což 

znamená, že na jednu optiku připadá 

Oční  
  optika

v Německu
v roce 2008

0,0

2001

ob
ra

t

rok
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

4,04 3,96
4,44

3,06 3,37
3,66 3,76 3,88

graf 1  Maloobchodní obrat optik v Německu 
v roce 2008 (mld. eur)
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přibližně 8 000 obyvatel. Zajímavé je 

číslo, které zveřejnil ZVA (Centrální svaz 

německých optiků). V uvedených optikách 

pracovalo celkem 44 700 zaměstnanců 

a z toho jich bylo vzděláno v oboru 6 092. 

Počet vzdělaných v oboru roste již třetím 

rokem, v roce 2005 jich bylo pouze 5 335. 

V každém případě je z uvedeného vidět, 

že ne v každé oční optice je ten správný 

odborník. V roce 2008 zároveň klesal i po-

čet nezaměstnaných v oční optice. Těch 

bylo na konci roku evidovaných na úřadě 

práce celkem 881. To je poměrně těžko 

pochopitelné, když si uvědomíme, že ne 

v každé optice je vzdělaný optik. Graf 3 

lépe ukazuje vývoj počtu očních optik 

v Německu od roku 1999.

Zajímavý je i pohled na strukturu ob-

ratu. Hlavním zdrojem příjmů je celkem 

jednoznačně brýlová optika – obruby 

a brýlové čočky. Z celkového obratu tvořila 

tato skupina více než 80 %. Zajímavá je 

i oblast péče o nedoslýchavé, která je v Ně-

mecku již tradičně zabezpečována také 

v očních optikách. Z celkového obratu zde 

bylo dosaženo 3 % (viz graf 4).

Poslední obrázek (graf 5) potvrzuje 

tendenci, že do módy stále více přicházejí 

lehké kovové obruby z moderních a kva-

litních materiálů a ruku v ruce s tím i ko-

vové materiály, které jsou plagiáty nebo 

nesplňují všechny potřebné parametry 

zdravotnického prostředku. Dále vidíme, 

že porovnáme-li roky 2007 a 2008, nepa-

trně se zvýšil počet brýlí vázaných.

Pro úplnou informaci je nutno ještě 

dodat, že podíl plastových a minerálních 

čoček se opět posunul ve prospěch plastu, 

a to v poměru 83:17 %.

Je velká škoda, že při pohledu na uve-

dená čísla a přesnou statistiku nemůžeme 

říct nic konkrétního o českém trhu. Určitě 

by se nám v dnešní době hodil přesnější 

přehled a trochu by nám to zjednodušilo 

plánování. Snad se to jednou podaří.

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz

graf 2  Podíl obratu získaného od pojišťoven 
k celkovému obratu
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UNIVERZÁLNÍ
VE VOLBĚ MATERIÁLU

Freeform technologie umožňuje absolutní volnost 

při volbě materiálu čočky. S ohledem na estetické 

a funkční požadavky zákazníka je možné zvolit 

nejvhodnější variantu ze široké nabídky materiálů.
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UNIVERZÁLNÍ
VE VOLBĚ OBRUBY

Freeform technologie umožňuje  absolutní volnost 

při volbě výšky centrace. Ať už si zákazník vybere 

jakoukoliv obrubu, stačí zvolit adekvátní variantu 

progresivní výšky – 14, 16, 18 nebo 20 mm. 

• široké zorné pole a ostré vidění na všechny 
vzdálenosti

• vynikající snášenlivost při všech denních 
činnostech

• bezproblémové a rychlé přivykání při střídání brýlí

• komfort vidění při rychlých změnách směru 
pohledu

• neomezená možnost volby moderní brýlové obruby 

• široká nabídka moderních materiálů

Progresivní čočky BS-AKTIV INT splňují 
všechna očekávání nositelů progresivní 
korekce.

Ke Mlýnu 7, 530 06 Pardubice
Tel.: +420 971 303 303
Fax: ++420 971 303 306

e-mail: objednavka@optikacivice.cz

www.optikacivice.cz

BS Aktiv Inzerce ver 04.indd   2-3 23.1.2009   15:09:18
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Akozabojovať
o zákazníka

Kríza je dnes všade okolo nás. Niek-

torí sme sa s ňou už stretli „osobne“, 

niektorí len sprostredkovane, alebo 

sme mohli pozorovať, čo to urobilo s ľuďmi 

v našom okolí. Nech je to ako je, určite 

sme tento fenomén stihli zaregistrovať 

v biznise. V niektorých optikách je oveľa 

menej zákazníkov, mnohí z nich vyhľa-

dávajú tovar za čo možno najnižšie ceny, 

prípadne sa snažia rozhodnutie o nákupe 

odložiť na neskôr. Naopak, v niektorých 

optikách sa môžeme stretnúť aj s tým, 

že zákazníci sú pripravení aj na nákup vo 

vyšších cenových reláciách, vyžadujú však 

tomu adekvátne benefity produktu. 

Ako sa zmenil 
spotrebiteľ?

V období rastu a rozkvetu ekonomiky 

sme si zvykli na to, že si môžeme dovoliť 

utrácať oveľa viac a tak aj naše nákupné 

rozhodnutie neboli vždy celkom pre-

myslené. Súčasné obdobie spôsobilo, 

že spotrebitelia sa stávajú striedmejšími 

a táto vlastnosť im dlhšiu dobu zostane aj 

po zlepšení celkovej ekonomickej situácie. 

Inak povedané – spotrebitelia sa naučili 

utrácať a teraz sa mnohí z nich musia učiť 

šetriť. Zákazníci sa snažia hľadať nové spô-

soby, ako nakupovať a budú sa v budúc-

nosti oveľa viac zaujímať o protihodnotu, 

ktorú za svoje peniaze získajú. 

Vo všeobecnosti môžeme povedať, 

že nákupné správanie zákazníkov sa 

zmenilo. Nakupujúci sa zamerajú viac 

na hodnotu tovaru a služieb, budú vy-

žadovať viac podrobnejších informácií, 

stúpnu nároky na starostlivosť a pozáručný 

servis. Jednoducho povedané – aby sme 

oslovili zákazníka, je potrebné použiť nové 

argumenty. 

Tri skupiny zákazníkov

V súčasnosti môžeme v súvislosti s krí-

zou hovoriť o troch skupinách zákazníkov, 

rozdelených podľa úrovne zabezpečenia 

príjmu:

Prvá skupina je tvorená ľuďmi, ktorí 

prišli o zamestnanie a sú na ceste dole. 

U mnohých z týchto ľudí môže ísť o do-

slova zabezpečenie základných životných 

potrieb. Preto budú veľmi intenzívne tla-

čení šetriť a eliminovať všetky nevyhnutné 

výdavky. Pri všetkých nákupoch bude 

dôraz kladený na cenu, budú vyhľadávať 

výhodné cenové ponuky. Rozhodovanie 

o nákupe kvalitnejších produktov budú 

v čase krízy
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posúvať na obdobie, kedy sa zlepší ich 

finančná situácia.

Druhá skupina zákazníkov nie je bez-

prostredne ohrozená stratou zamestnania, 

ale má vo svojom okolí ľudí, ktorí o prácu 

prišli. Títo ľudia si uvedomujú možnú 

hrozbu a chcú byť pripravení na horšie 

časy. Snažia sa obmedzovať výdavky 

na zábavu, oddych a iné podobné akti-

vity, ktoré priamo nesúvisia so zaistením 

základných potrieb. V podstate stále ešte 

utrácajú, ale snažia sa viac porovnávať 

ceny a vlastnosti, výhody, ktoré za danú 

cenu získajú. Neznamená to, že budú 

vyhľadávať najnižšiu cenovú ponuku. 

Chcú si byť len istí, že sa dobre a správne 

rozhodli. S touto skupinou zákazníkov sa 

dá diskutovať o kvalite, prípadne je možné 

sa pokúsiť im ponúknuť aj kvalitnejší tovar, 

ako pôvodne predpokladali nakúpiť. Výsle-

dok u nich závisí len na našej pripravenosti 

a na našej schopnosti správne im výrobok 

odprezentovať.

Tretia skupina zákazníkov je súčasnou 

situáciou relatívne nedotknutá. V podstate 

nepocítili zmenu svojej finančnej situácie, 

ale aj oni čiastočne obmedzujú svoju 

spotrebu, keď vidia, koľko ľudí a v akej zlej 

situácii sa nachádza. Ak chcú nakupovať 

tak ako predtým, často cestujú do miest, 

kde ich nikto nepozná a nemôže pozo-

rovať, čo kupujú a za čo utrácajú. Týmto 

zákazníkom môžeme ponúknuť tovar, 

aký normálne kupovali predtým. Je dobré 

ich ubezpečiť, že si naozaj vyberajú tovar, 

ktorý zodpovedá ich životnému štýlu. 

Ako o zákazníka 
zabojovať?

V dobe, keď sa nielen zákazníci, ale 

aj my snažíme opatrne zaobchádzať 

s peniazmi, je potrebné vyhľadávať čo 

najúčinnejšie formy priblíženia sa očnej 

optiky k zákazníkovi. Dovolím si pove-

dať, že mnoho optík už občasnú alebo 

pravidelnú inzerciu v rôznych miestnych 

novinách a časopisoch považuje za štan-

dard. Je však treba sa zamyslieť nad tým, 

čo urobiť naviac a ako ľudovo povedané 

získať „veľa muziky za málo peňazí“. Medzi 

osvedčené a veľmi efektívne nástroje 

patria rôzne formy direct marketingu, 

o ktorých si dnes niečo povieme. 

Základnými formami direct marke-

tingu sú:

neadresné zásielky,•	

adresné zásielky,•	

databázový marketing,•	

telemarketing.•	

Neadresné zásielky pozná určite každý 

z nás. Sú to rôzne ponuky, letáky, informač-

né brožúry, ktoré snáď každodenne nachá-

dzame vo svojich poštových schránkach. 

Základným a hlavným prvkom tejto formy 

komunikácie je informačná a propagačná 

textová a obrazová zrozumiteľnosť a hma-

tateľnosť. Tieto zásielky sú distribuované 

bez rozlíšenia zákazníkov. Dostanú ho 

do rúk zákazníci, ktorí absolútne nemusia 

graf 1  Ovplyvňujú vás pri nákupe letáky, ktoré 
dostávate do schránky? (Porovnanie 
v rokoch 2004–2008)
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dostávam letáky, 
prezerám si ich
a nakupujem 
podľa nich

nedostávam 
letáky

dostávam letáky, 
neprezerám si ich

dostávam letáky, 
prezerám si ich

potrebovať nami ponúkaný tovar. Poviete si, 

že kto by to už dnes čítal a navyše aj podľa 

toho nakupoval? A viete, že skupina ľudí, 

ktorú je možné týmto spôsobom osloviť, je 

pomerne veľká? Presné čísla môžete vidieť 

na grafe 1. Nie všetci sa na základe týchto 

informácií rozhodujú, ale mnohí z nich zís-

kajú informácie, prehľad alebo sa zorientujú 

v ponuke a môžu potom ďalej doporučiť 

nákup príbuzným a známym. 
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Pri tomto type komunikácie našej po-

nuky musíme mať na mysli tieto základné 

aspekty:

oslovujeme všetkých zákazníkov •	

v danom regióne, bez toho, aby sme 

vedeli, či naše produkty potrebujú 

a používajú,

nevieme, či v minulosti nakupovali •	

u nás, alebo u našej konkurencie,

nevieme, ako boli s nákupom spo-•	

kojní.

Veľkou výhodou tejto formy komu-

nikácie so zákazníkom je, že je pomerne 

finančne nenáročná (tlač letákov, balenie 

a obálkovanie) a nemusíme mať starosti 

so selektívnou distribúciou.

Adresné zásielky sú v našej branži 

menej častou formou komunikácie. Sú to 

systematického zberu, konsolidácie a ria-

denia dát o vlastných a potenciálnych 

zákazníkoch. S ohľadom na to, že v očnej 

optike máme o zákazníkovi k dispozícii 

pomerne veľké množstvo informácií, 

môžeme s týmito databázami naozaj 

veľmi účinne a efektívne pracovať. Podľa 

veku a obvyklých nákupných potrieb 

zákazníka môžeme cielene s orientáciou 

na konkrétny produkt osloviť tú skupinu 

zákazníkov, u ktorej máme najväčšiu šancu 

na úspech. Vo všeobecnosti môžeme po-

vedať, že úspešnosť databázových zásielok 

je o 15–20 % vyšší ako u adresných zásielok 

a o približne 30 % vyšší ako u neadresných 

zásielok. 

Obrovskou výhodou tejto formy 

komunikácie je, že zákazník už nami ponú-

kané produkty pozná, má s našou očnou 

optikou skúsenosti a vie, čo od nás môže 

očakávať. Ak bol spokojný, je veľmi veľká 

pravdepodobnosť, že na nami zasielanú 

ponuku zareaguje, prípadne túto ponuku 

posunie s odporučením niekomu zo svoj-

ho blízkeho okolia.

Telemarketing je získavanie nových 

zákazníkov, predaj súčasným zákazní-

kom, starostlivosť o nich a poskytovanie 

informácií prostredníctvom telefonic-

kých rozhovorov. V prípade, že správne 

dokážeme komunikovať cez telefón, je to 

možnosť, ako našim zákazníkom vhodnou 

formou priblížiť novinky, prípadne ich 

pozvať na nejakú akciu. Pozor však na to, 

že mnohí ľudia na túto formu komuniká-

cie reagujú dosť negatívne a je potrebné 

byť naozaj komunikačne zručný, aby sme 

zvládli telefonát. Nevýhodou tejto formy 

je, že po ukončení telefonického hovoru 

zákazníkovi nezostáva v rukách žiadna 

písomná informácia a môže na veľa vecí 

zabudnúť. 

Ak chceme v súčasnej dobe skúsiť ne-

jako aktívne komunikovať so zákazníkom, 

vrelo odporúčam niektorú z uvedených 

foriem priameho marketingu. Je to forma 

komunikácie, pri ktorej máme najväčšiu 

šancu získať zákazníka pre návštevu a ná-

kup v našej očnej optike. 

Ing. Zdenka Sivičeková

členka predstavenstva OÚS

zdenka.sivicekova@rodenstock.sk

zásielky, kde našim cieľom je podrobnejšie 

zákazníka informovať a získať ho pre ná-

kup u nás. Tieto zásielky sú distribuované 

priamo na meno konkrétneho zákazníka. 

Tieto kontakty však nevychádzajú z našich 

databáz, ale získavajú sa od špecializova-

ných agentúr, ktoré disponujú rozsiahlymi 

databázami konečných spotrebiteľov 

a na základe vopred definovaných kritérií 

nám vyfiltrujú skupinu zákazníkov, ktorá je 

vhodná na oslovenie. Musím podotknúť, 

že tu sa na vstupe stretávame s poplatka-

mi za nákup databáz. Táto forma marke-

tingovej komunikácie je vhodná najmä 

na získanie nových zákazníkov.

Databázový marketing je forma direct 

marketingu, ktorú asi nie je potrebné extra 

predstavovať. Je to dlhodobá koncepcia 

Kurhan © www.f-f.cz
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TOUR DE SUN 2010
SAGITTA Brno Vás zve na prezentaci nových modelů slunečních brýlí kolekce 2010

	 • 5. 10. 2009 Plzeň, hotel Primavera
	 • 6. 10. 2009 Praha, Club Hotel Praha–Průhonice
	 • 7. 10. 2009 Hradec Králové, hotel Černigov

• 8. 10. 2009 Ostrava, hotel ATOM
• 9. 10. 2009 Brno, hotel Holiday Inn
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Kongres
OPTOMETRIE

Společenstvo českých optiků a opto-

metristů pořádá vzdělávací optome-

trický kongres zařazený do kreditní-

ho systému OPTOMETRIE 2009. Kongres 

se uskuteční 12.–13. září 2009 v Hradci 

Králové.

Odborný program kongresu se bude 

konat v prostorách Univerzity Hradec 

Králové. 

V sobotu se uskuteční následující 

přednášky:

Jak se změní oko po refrakční operaci •	

(Bc. Jiří Žaloudek)

Vyšetření binokulárního vidění •	

na synoptoforu u dospělé populace 

(Mgr. Petr Veselý)

Účinky a zdravotní rizika UV záření •	

na zrakový orgán (doc. MUDr. Svato-

pluk Synek, CSc.)

Věkem podmíněná makulární dege-•	

nerace (MUDr. Radek Girgle)

V sobotu odpoledne budou probíhat 

praktické semináře pro 60 osob. Témata 

seminářů jsou následující:

Rohovkový topograf, vyšetření, indika-•	

ce, interpretace výsledků (Mgr. Sylvie 

Petrová)

Optometrie ve vztahu k SPU  •	

(Bc. Martina Nováková, MSc.)

Heteroforie a fixační disparita •	

(RNDr. František Pluháček, CSc.)

Prizmatická korekce pomocí projekč-•	

ního optotypu (Ing. Ivan Vymyslický)

Která metoda vyměřování adicí je ta •	

správná? (Tomáš Haberland, Jakub 

Vrba)

V neděli se uskuteční tyto přednášky:

Optometrista a oční úrazy (MUDr. Igor •	

Vícha, Ph.D.)

Amblyopie v praxi optometristy a oč-•	

ního optika (Ing. Ivan Vymyslický)

Korekce mentálně postižených  •	

(Bc. Martina Nováková, MSc.)

Nedělní program uzavře diskusní 

fórum s účastníky kongresu. Diskutovat 

se bude např. o nových trendech a bu-

doucím vývoji optometrie v ČR, o udě-

lování kreditů programům celoživotního 

vzdělávání či o připravovaném standardu 

optometrie.

Ing. Pavel Šebek

optometrie2009@volny.cz

v Hradci Králové 2009

pořadatel hlavní sponzor

sponzor

sponzor
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MAR SH 
    inspirace přírodou

Květ lotosu je v asijské víře symbolem čistoty: 
ryzí čistota jeho rozvíjejících se lístků v bah-
nitých vodách. Tento fenomén samočištění 
byl detailně prozkoumán a nové poznatky  
pozoruhodných zázraků přírody v boji proti 
nečistotám a mikroorganismům byly přeneseny 
na technickou bázi.

MAR SH
průzračné vidění 

Zde vidíme 2 rozdílné síly – adhezní a kohezní. 
Adheze je přitažlivá síla mezi plochou skla 
a vodní kapkou. Kohezní síla naopak udržuje 
oblý tvar vodních kapek.
MAR SH redukuje adhezní sílu mezi čoč-
kou a kapkami a podporuje vazby vodních 
molekul. Při kontaktu s povrchem čočky si
kapky udržují svůj kulatý tvar a jsou odpuzovány.

Při častém mechanickém čištění antireflexních vrstev se zvyšuje 
riziko poškození povrchu čoček. Vrstvy MAR SH podpoří optimální 
antireflexní efekt tím, že extrémně hladké plochy spolehlivě odpuzují 
jakoukoliv nečistotu, olej či mastnotu.

Znečištění povrchu brýlových čoček je pak zásadně omezeno a tím 
také nutnost jejich častého otírání 

Tím má uživatel brýlí zaručeno zvýšené pohodlí a životnost jeho 
čoček je výrazně prodloužena.

Díky přirozenému vidění , tak jako nikdy dříve, umožňuje MAR SH 
větší zrakovou pohodu která společně s dobrou cenou a kvalitou 
jistě přesvědčí zákazníka, jemuž je možné nabídnout produkt, 
který aplikuje zázraky přírody.

 vynikající vlastnosti materiálu

– snadné čištění díky hladkému povrchu
– rezistentní vůči nečistotě a prachu
– vysoká odolnost a životnost 
– zdokonalený antireflexní efekt

 přesvědčivé výhody pro uživatele

– vyšší komfort uživatele 
 s minimálními nároky na údržbu 
– lepší vidění díky čistotě povrchu
– jistější pocit v každých podmínkách,
 déšť a voda jsou odpuzovány

 obchodní benefity

– možná aplikace na všechny 
 druhy materiálů
– vynikající kvalita za dobrou cenu

+

+

+

Jak funguje

  MAR SH?

TRILOGY® je nová generace brýlových čoček vyrobených
z materiálu Trivex. Tento materiál byl speciálně vyvinut pro
moderní vrtané brýle.

Brýlové čočky Trilogy jsou vysoce odolné proti nárazu a vydrží 
i značný mechanický tlak. A to vše při zachování vynikajících 
optických vlastností, včetně integrované ochrany proti UV záření.
Trilogy jsou tak pevné, lehké a tenké, že jsou vhodné nejen do 
vrtaných, ale i do sportovních a dětských brýlí.  

Č O Č K Y

PROČ PRÁVĚ

ČOČKY TRILOGY?
stejně jako polycarbonát, navíc bez vnitřního pnutí a odolné vůči chemikáliím
v e l m i  o d o l n é

l e h k é  a  t e n k é
index lomu 1,53, měrná hmotnost 1,11, o 20% lehčí než CR 39

s k v ě l é  o p t i c k é  v l a s t n o s t i
Abbeovo číslo 45, 100% ochrana proti UV záření

VÁŠ DODAVATEL BRÝLOVÝCH ČOČEK
www.optikacivice.cz

HLAVNÍ SPONZOR
KONGRESU OPTOMETRIE 2009
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Lehké, nerozbitné a s ochranou proti UV - vše v jednom

NEROZBITNÉ LEHKÉ 100% UV FILTRTENKÉFLAT RIMLESS FRAMES ECO-FRIENDLY ECO-FRIENDLY PROVĚŘENO ZÁKAZNÍKYNEROZBITNÉ LEHKÉ 100% UV FILTRTENKÉFLAT RIMLESS FRAMES ECO-FRIENDLY ECO-FRIENDLY PROVĚŘENO ZÁKAZNÍKYNEROZBITNÉ LEHKÉ 100% UV FILTRTENKÉFLAT RIMLESS FRAMES ECO-FRIENDLY ECO-FRIENDLY PROVĚŘENO ZÁKAZNÍKYNEROZBITNÉ LEHKÉ 100% UV FILTRTENKÉFLAT RIMLESS FRAMES ECO-FRIENDLY ECO-FRIENDLY PROVĚŘENO ZÁKAZNÍKYNEROZBITNÉ LEHKÉ 100% UV FILTRTENKÉFLAT RIMLESS FRAMES ECO-FRIENDLY ECO-FRIENDLY PROVĚŘENO ZÁKAZNÍKY NEROZBITNÉ LEHKÉ 100% UV FILTRTENKÉFLAT RIMLESS FRAMES ECO-FRIENDLY ECO-FRIENDLY PROVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

Airwear inz 2xA4.indd   1 13.8.2009   13:02:34
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Airwear
Airwear: Polykarbonátové brýlové čočky 
od společnosti Essilor

>> Od uvedení na trh v roce 2000, se na celém světě 
prodalo více jak 100 milionů párů brýlových čoček Airwear

>> Celosvětově nejznámější značka 
pro polykarbonátové brýlové čočky

Výhody materiálu Airwear
>> Maximální komfort: lehké a tenké brýlové čočky

>> Nerozbitné: brýlové čočky s nejvyšší odolností proti rozbití na trhu

>> 100% ochrana před UV zářením: platí jak pro čiré, 
tak zabarvené a samozabarvovací provedení

>> Eco friendly: 100% recyklovatelný materiál pro brýlové čočky

>> Estetika & optická kvalita: prověřeno pomocí sensory testů 
(pocitových testů koncových uživatelů)

Znáte nějaký důvod, 
proč nepoužívat Airwear?

Airwear inz 2xA4.indd   2 13.8.2009   13:02:41
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je na špičkové úrovni

 Jaká byla Vaše cesta k oftalmologii 
a na oční kliniku ve Fakultní nemoc-
nici u Sv. Anny v Brně?
V pátém ročníku na lékařské fakultě 

byla vypsána tzv. místa pomocných vě-

deckých sil. Jedno z nich zahrnovalo i oční 

lékařství, tak jsem se přihlásil. Vytvořil jsem 

práci na téma nitrooční nádory a když jsem 

úspěšně odpromoval, nabídli mi místo 

na oční klinice v Brně. Nastoupil jsem 

v roce 1975 a od roku 1994 jsem přednos-

tou Kliniky nemocí očních a optometrie 

ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny.

 To znamená, že v praxi se pohybu-
jete 34 let. Můžete porovnat dobu 
po ukončení studia a současný stav 
oftalmologie?
Zpočátku měla klinika 4 oddělení 

a 115 lůžek. Dnes máme jedno oddělení 

a z původního počtu lůžek nám zůstalo 40,  

přitom používáme jen 30 z nich. Díky 

chirurgické technice se významně změnila 

celá hospitalizace. Když jsem nastoupil 

na oční kliniku, pacienti s šedým zákalem 

u nás zůstávali 14 dnů, po operaci sítnice si 

poleželi tři týdny a po transplantaci rohov-

ky jsme o ně pečovali i měsíc. V současné 

době provádíme operaci šedého zákalu 

převážně ambulantně a pacienti odchá-

zejí odpoledne domů. Po transplantaci 

rohovky jsou sice nadále hospitalizováni, 

ale neleží u nás 4 týdny. 

Česká
oftalmologie

Česká republika je v oblasti 
očního lékařství srovna-
telná s evropskou úrov-

ní, jenže pokud se podíváme 
na ceny za poskytované služby, 

nalezneme markantní rozdíl. 
„Ceny jsou neodpovídají-

cí. Oproti vyspělým stá-
tům kulháme v oblasti 

finančního ohodnocení 
a kalkulaci,“ poukazuje 

doc. MUDr. Svatopluk 
Synek, CSc., na situ-

aci v oboru české 
oftalmologie. 

doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., přednosta 
katedry optometrie LF MU v Brně (foto Jana 
Krejčíková)
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 Jaké operace na klinice provádíte?
Nejčastějším zákrokem je operace šedého zákalu, poté 

chirurgie sítnice, sklivce, nitroočních nádorů nebo transplantace 

tkáně. Na pracovišti refrakční chirurgie provádíme laserové 

i chirurgické zákroky. Používáme akomodulující víceohniskové 

čočky u indikovaných pacientů nebo u extrémních vad, které 

nejsou vhodné na ošetření laserem. Samozřejmě nesmím 

zapomenout na onemocnění očnice, exoftalmus a očnicové 

nádory. V těchto oblastech už spolupracujeme s klinikou oto-

rinolaryngologie.

 Jaká jsou dnes nejčastější zraková onemocnění?
Těch nemocí je více, může to být šedý zákal, zelený zákal 

nebo diabetická retinopatie. Dále makulární degenerace, což je 

onemocnění, které jsme před deseti lety neuměli léčit vůbec. 

Pouze se konstatovalo, že degenerace existuje. Dnes máme 

chirurgické postupy i léky, které mohou degeneraci zastavit 

nebo dokonce vyléčit.

 Setkal jste se za svou praxi s onemocněním, které jste 
dosud nezažil nebo které Vás překvapilo?
Určitě existují onemocnění, která jsou vzácná. Řadíme mezi 

ně vrozená onemocnění či vývojové vady, ale takové případy 

uvidíte většinou jednou za život nebo jen na obrázku.

 Kromě práce na klinice vedete i výuku očního lékařství 
a optometrie na Lékařské fakultě Masarykovy univer-
zity v Brně. Jaký je zájem o optometrii?
Zájem je obrovský. Optometrii mají akreditované tři vysoké 

školy: Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Palackého 

v Olomouci a České vysoké učení technické v Praze. Na baka-

lářské studium je u nás trojnásobný převis. Do prvních ročníků 

bereme zhruba 50 studentů ze 150 přihlášených. Vysoký 

zájem je i o magisterské studium, kam přicházejí absolventi 

z Olomouce a Prahy.

 Vraťme se ještě na kliniku. Ještě v loňském roce jste 
prováděli výzkumnou činnost, jak to vypadá letos?
Nynějším problémem výzkumné činnosti jsou peníze. Ty 

musíte žádat formou grantu a to může být problém. Schází 

nám situace před rokem 1990. Tehdy byla na klinice biofyzi-

kální laboratoř, kde nastálo pracovali dva vědečtí pracovníci. 

Dnes musíme žádat Ministerstvo zdravotnictví ČR a Grantovou 

agenturu ČR o peníze. Navíc peněz je k dispozici čím dál méně, 

v loňském roce jsme obdrželi dva granty, letos žádný. Pokud 

tedy provádíme vědeckou činnost a publikujeme vědecké člán-

ky, děláme to na úkor režie pracoviště nebo lékařské fakulty.

 Na co je výzkum zaměřen?
Výzkum je zaměřen na cystoidní makulární jev u diabetiků. 

Onemocnění ošetřujeme laserem a chorobu tím zastavíme. Člo-

věk ale nemusí získat původní zrakovou ostrost, neboť v oblasti 

žluté skvrny se vytváří cysta. V poslední době se zdá, že problém 

OPTIK_MIRAGE_inz_77_5x79_hiresC.indd   1 14.8.2009, 7:27:43
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20

je řešitelný podobně jako u makulární de-

generace – pomocí steroidů a léků, které 

snižují růst cév, tzv. antiVGF. Nevýhodou 

je, že neznáme dobu udržitelnosti zrakové 

ostrosti a hledáme účinnější metody.

Dále jsme zaměřeni na hodnocení 

léčby zeleného zákalu. Jsme totiž závislí 

na neobjektivních a nepřímých metodách. 

Dokážeme změřit tlak, podívat se na oční 

pozadí a s některými přístroji změřit 

i tloušťku nervových vláken. Ale otázkou 

je, jak vytvořit ucelenou normu, protože 

každý člověk má jiný zrakový nerv. Navíc –  

jak pacienta ohlídat v čase? U 50letého pa-

cienta je zapotřebí udržet stejné stádium 

onemocnění třeba do 70 let. Přitom stáří je 

proces, který ovlivňuje celkové zdraví člo-

věka. Znamená to vyhledat určité metody 

s maximální efektivitou a zakomponovat 

do nich postupující věk.

 Dokážete porovnat českou oftal-
mologii s Evropou? Jak si vede 
Česká republika?
Pravidelně se zúčastňuji evropských 

kongresů a mohu říci, že naše úroveň je 

srovnatelná s evropskou špičkou. Podle 

statistik měla Česká republika nejvíce 

operací šedého zákalu na počet obyvatel. 

Oproti vyspělým státům kulháme v ob-

lasti finančního ohodnocení a v kalkulaci. 

Operace šedého zákalu stojí 10 000 korun, 

některá privátní centra ji nabízejí za 8 500 

korun. Přitom materiál vyjde zhruba 

na 5 000 korun a započítat se musí práce 

chirurga, sestřičky, provoz přístroje, sálu 

apod. Myslím, že ceny jsou silně podhod-

nocené. Naše oční lékařství poskytuje 

služby na nejvyšší úrovni, ale finanční 

návratnost je na minimální. 

 Přijíždějí k vám pacienti ze zahra-
ničí, protože je pro ně zákrok v ČR 
výhodnější?
Největší záběr mají pravděpodobně 

privátní kliniky v Praze. Státní pracoviště trpí 

reklamní tmou. Služby se aktivně nenabízejí 

a pacienti je nevyhledávají. V tom je základ-

ní problém. Měli jsme třeba pacienta z Velké 

Británie, ale přijel na základě osobních kon-

taktů, ne že by si nás vyhledal. Nečinnost 

státních zařízení je velkou chybou, investice 

do reklamy by se určitě vrátila.

 Co nás v oblasti oftalmologie čeká?
Domnívám se, že oftalmologii čeká 

zeštíhlení. Poskytování některých služeb 

očními lékaři je zbytečně drahá záležitost. 

Myslím tím například refrakci, vyšetření 

zraku, zjištění normálního očního nálezu 

atd. Přesně tyto oblasti by měli zvládnout 

optometristé. V tu chvíli se budou moci 

oftalmologové soustředit na chirurgii, 

patologii a možná i na ten výzkum.

 Takže základní služby očního 
lékařství by měly přejít do rukou 
optometristů?
Ano, s postupnou generační výmě-

nou se základní služby stanou doménou 

optometristů. Samozřejmě předpokládám, 

že každý optometrista bude mít za zády 

šikovného oftalmologa, neboť navzájem 

se bez sebe neobejdou.

Za rozhovor poděkoval Aleš Sirný
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pro optometrii
Neurologie

 Kazuistika

Klientem optometristy byla 
žena, 34 let, zdravotní sestra. 
Stěžovala si na bolesti hlavy 

a nespecifické problémy s rozostřo-
váním zraku. Před návštěvou opto-
metristy absolvovala neurologické 
vyšetření bez zásadního nálezu, lékař 
diagnostikoval potíže v oblasti krční 
páteře a naordinoval léky proti bolesti. 
Celkový zdravotní stav je vzhledem 
k pravidelným kontrolám bez obtíží. 
Kvůli přetrvávajícím obtížím se kli-

entka obrátila na optometristu v do-
mnění, že potíže by mohly být způ-
sobeny nekorigovanou oční vadou. 
Z refrakčního hlediska nebyl shledán 
žádný problém. Při přímém pohledu 
nedocházelo k rozdvojení obrazu. 
Při pozorování se výraz v tváři zdál 
netypicky strhaný s lehkou nepravidel-
ností mimických pohybů, obzvláště 
při mrkání. Zásadním důvodem pro 
opětovné odeslání na neurologii byl 
však výsledek testu motility, kdy se při 
pomocném H-testu projevil chybný 
pohyb levého oka při pohledu vlevo 
dolů. Oko nezvládlo tento pohled 
a asymetricky vůči pravému oku „vy-
střelilo“ vzhůru. Vzhledem k neochotě 
původního neurologa zabývat se 
případem dále bylo zajištěno vyšetření 
neurologem jiným, který po několika 
doplňujících vyšetřeních diagnostiko-
val malou mozkovou příhodu, která 
proběhla bez výraznějších symptomů 
(pacientka si vzpomněla na výraznější 
únavu a bolesti hlavy, které přisuzo-
vala pracovnímu nasazení) a naštěstí 
neměla fatální následky. Vzhledem 
k nízkému věku postižené bylo třeba 
zahájit důslednou preventivní odbor-
nou léčbu.
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Přibližně 90 % populace bolí čas 

od času z nějakého důvodu hlava,  

9 % z těchto lidí vyhledá pomoc u lékaře. 

Zbylých 91 % se pokouší tyto obtíže vyřešit 

tak zvanou nelékařskou cestou, tj. na radu 

lékárníka zakoupí tlumicí léky, nebo se 

snaží řešit situaci brýlemi. 

Každý klient, který přichází se stížnost-

mi na bolesti hlavy nebo na bolesti oka, by 

měl být velmi důkladně vyšetřen. Pozor-

nost by se měla soustředit nejen na sta-

novení refrakčních hodnot a následnou 

korekci, ale měl by se brát zřetel i na mož-

né jiné komplikace. Standardní vyšetření 

zpravidla vyžaduje měření ostrosti vidění, 

vyšetření motility oka, kontrolu zorného 

pole, kontrolu pupilárních reakcí, kontrolu 

hloubky a stavu přední komory a očního 

pozadí a měření nitroočního stavu. Je také 

velmi užitečné prověřit kvalitu barevného 

vidění. Při stescích na bolest hlavy je třeba 

brát v úvahu jak primární příčiny, např. mi-

grény, tenzní svalové bolesti dané oblasti, 

atp., tak sekundární bolesti způsobené 

např. mozkovou příhodou, která může 

v některých případech proběhnout zcela 

nepozorována se závažnějšími důsledky 

v budoucnosti. Kromě této příčiny se může 

jednat též o bolesti primárně vycházející 

z blízkého okolí, to znamená, že primární 

afekci je nutno hledat např. v zubech, duti-

nách, v nose i krku a v lymfatických žlázách. 

Primární bolesti hlavy všeobecně nejsou 

příliš závažné. Větší riziko nesou bolesti 

sekundární, ačkoli těchto je co do výskytu 

podstatně menší množství. 

V některých případech lze bolest 

přesně lokalizovat až do místa původu, 

v jiných se bolest promítá v rámci inerva-

ce dané oblasti. Tak se například bolesti 

z oblasti krku mohou promítnout do čela 

a nadočnicových oblouků.

Shrneme-li tato základní fakta, pak 

z hlediska optometrie klient přichází 

většinou se dvěma zásadními stížnostmi – 

bolest hlavy a/nebo rozostřené vidění 

(popřípadě v opačném sledu). Na nás 

pak je, abychom nepřehlédli varovné 

příznaky závažnějších onemocnění a po-

ruch, od kterých lze korekční pomůckou 

z počátku ulevit, avšak základní problém 

tím vyřešen není. Důvodem je fakt, že 

od sebe velmi často nelze jednoznačně 

oddělit bolesti hlavy primární a bolesti 

hlavy očního původu, stejně jako ma-

nifestaci bolesti mimoočního původu 

do oka či očnice. Z tohoto pohledu se 

jako poměrně zásadní jeví neurologie, 

konkrétně její oftalmologická složka, tedy 

neurooftalmologie. Každý optometrista by 

se měl z výše uvedených důvodů v tomto 

odvětví orientovat.

Část I 
Bolest očí

Všeobecně jsme zvyklí označovat 

soubor symptomů a příznaků, se kterými 

přichází pacient k optometristovi, za aste-

nopické obtíže. 

Astenopické obtíže jsou přesněji 

definovány jako senzitivní a senzorické 

příznaky obtíží a poruch, způsobené dlou-

hodobým vypětím vnějších a vnitřních 

očních svalů. Z tohoto hlediska pak dělí-

me astenopii na akomodační a svalovou. 

Akomodační astenopie je zapříčiněna 

vysokým akomodačním vypětím při 

nekorigované nebo podkorigované hy-

permetropii, presbyopii a překorigované 

myopii. Svalovou astenopii způsobuje 

nerovnoměrná zátěž okulomotorických 

svalů. U obou případů lze poměrně jed-

noduše bolesti odstranit buď korekční 

pomůckou, nebo vizuální terapií, pokud 

je tato vhodná. Většina těchto obtíží je 

doprovázena rozmazáváním obrazu, 

zrakovou nepohodou, únavou, svěděním, 

pálením, bolestí a tupým tlakem za očima, 

do nadočnicových oblouků a do čela.

Z hlediska neurooftalmologie je 

však třeba počítat i s bolestí, která má 

původ daleko závažnější, a bez včasného 

zákroku mohou být důsledky fatální. 

Nemůžeme si tedy myslet, že přijde-li 

klient se stesky na bolest hlavy či oka, 

vyřešíme vše pouhou aplikací korekční 

pomůcky. Máme-li jakékoli pochybnosti, 

je třeba ihned odeslat klienta na odborné 

vyšetření.

Bolest oka, o které nyní hovoříme, může 

být udávána jako povrchová, hluboká nebo 

poriokulární. Z hlediska správného vyhod-

nocení je důležité seznámit se v anamnéze 

s neuroanatomií bolesti. Sledujeme její 

nástup (náhlá, stupňující se, trvalá), úpor-

nost (silná, slabá, pulzující, tupá, bodavá), 

lokalizaci (odkud vychází, kterým směrem 

působí), dobu trvání, doprovodné projevy 

(rozostření zraku, přechodná ztráta zraku) 

a související fakta (denní doba, menstruace, 

věk, zdravotní stav).
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V/1

V/2 V/3

jámy, pravděpodobně i s inervací Willisova 

arteriárního okruhu a s venózním splavem. 

Obzvláště dráždění těchto struktur se vel-

mi často promítá do oka a jeho okolí. 

Při vstupu do očnice se n. ophthal-

micus opět větví na n. frontalis (inervuje 

vnitřní polovinu horního víčka, vnitřní 

oční koutek, kořen nosu, kůži čela a čel-

ní dutinu), n. lacrimalis (inervuje zevní 

polovinu horního víčka, spojivkový vak 

a slznou žlázu) a n. nasociliaris (inervuje 

odvodné slzné cesty, kůži nosu, nosní 

sliznice a ethmoidální a sfenoidální 

dutiny a podílí se na inervaci bulbu). 

Četná zakončení první větve trigeminu 

se nacházejí v rohovce.

Druhou větví trigeminu je n. maxillaris 

(n.V/2.). I tento nerv prochází orbitou. Svý-

mi zakončeními inervuje lícní krajinu, dolní 

víčko, horní zuby a horní ret.

Třetí větev trigeminu, n. mandibularis 

(n.V/3.), obsahuje mimo jiné motorická 

vlákna pro žvýkání. Inervuje hlavně dolní 

čelist včetně dolních zubů a dolního rtu.

Shrneme-li průchod a inervaci trige-

minem, vidíme zde mnoho souvislostí 

s bulbem a jeho okolím. Není proto divu, 

že dráždění tohoto nervu manifestuje 

bolest směrem do očnice a nejbližších 

tkání, jak již bylo výše uvedeno.

Povrchní bolest
Nejčastěji se jedná o bolest oční, po-

cházející z dráždění rohovky. Tato se pak 

pomocí n.V/1. šíří do celé inervační oblasti 

této větve, může dokonce způsobit difuzní 

cefaleu, tj. celkovou bolest hlavy. Tato 

bolest se také nazývá korneální.

Z lékařského hlediska lze zdroj bolesti –  

rohovku – potvrdit vkápnutím anestetika 

do oka a bolest okamžitě ustane. 

Oční bolest hluboká
Jedná se většinou o trvalou tupou 

tepavou bolest. Její lokalizace bývá zpra-

vidla oko, očnice, kosti orbitálního vchodu 

nebo oblasti inervace n.V/1. a n.V/2. Zpra-

vidla bývá doprovázena červeným okem. 

Může se jednat o bolest způsobenou 

akutním glaukomovým záchvatem nebo 

akutní uveitidou či iridocyklitidou. V obou 

případech se jedná o stav vyžadující oka-

mžitý lékařský zákrok. Tato bolest se velmi 

často stupňuje s dotekem. Nicméně právě 

dotekem lze zjistit, že oko je abnormálně 

tvrdé. Současně lze pozorovat výrazné 

rozšíření (glaukom) nebo zúžení (uveitida, 

iridocyklitida) zornice. 

Bolest periokulární  
mimoočního původu

Tento druh bolesti se lokalizuje do bul-

bu či jeho okolí bez doprovodných znaků 

podráždění, má však typické doprovodné 

projevy neurooftalmologického původu, 

jsou jimi např. protruze bulbu, edém ví-

ček, diplopie, porucha motility, porucha 

citlivosti rohovky a porucha zornicových 

reakcí. Velmi často se jedná o bolesti 

způsobené drážděním n.V/1., obzvláště 

pak změnami vnitřních struktur. Bolesti 

mohou přerůst až v migrenózní stavy 

nebo naopak se migrény mohou tímto 

způsobem projevovat. 

Bc. Martina Nováková, MSc.

msc.optom@centrum.cz

Pokračování příště.

Literatura bude uvedena na konci série nebo si ji lze 

vyžádat u autorky.

obr. 1  Senzitivní inervace n. trigeminem. 
 n.V/1 – n. ophthalmicus,
 n.V/2 – n. maxillaris, 
 n.V/3 – n. mandibularis 
 (Otradovec J., Klinická neurooftalmolo-

gie, Grada 2003)

Oční bolesti
Oční bolesti mají mnohé důvody. Jed-

ním z nich je dráždění trigeminu, pátého 

hlavového nervu. Inervační oblast tohoto 

nervu je poměrně rozsáhlá. V důsledku 

větvení nervu dochází k rozličným příči-

nám bolesti, které se promítají do oka.

N. trigeminus má tři základní větve, 

které umožňují senzitivní inervaci obličeje, 

nosních a ústních sliznic, zubů, předních 

2/3 jazyka, orbitálního obsahu – bulbu, 

slzné žlázy a okohybných svalů, a přední 

části skalpu. Hranice inervace jsou přesné 

a nepřekrývají se. První větví trigeminu je 

n. ophthalmicus (n.V/1.) Jeho vlákna sou-

visejí mimo jiné s inervací střední lebeční 
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Spoločnosť SAGITTA, spol. s r.o. začiatkom tohto roku 
2009 inštalovala a spustila ako prvá na Slovensku zaria-
denie na opracovanie okuliarových šošoviek technológiou 
FREE FORM. Realizáciou tejto technológie rozšírila SAGITTA 
svoju ponuku nielen o paletu nových multifokálnych šošo-
viek FREELUX®, ale aj o nové vysokoindexné materiály.

Komplexnosť ponuky nových produktov pre tento rok 
dotvára nové antireflexné zušľachtenie plastových šošoviek 
NANOPURIT.

VzdeláVanie
Ponukou multifokálnych skiel FREELUX® chce SAGITTA 

prispieť k vyššej spokojnosti nie len nositeľa okuliarov, ale 
aj optika, ktorý chce budovať svoju optiku na kvalitných 
produktoch a službách. Z týchto dôvodov SAGITTA v spo-
lupráci s firmou GEODIS usporiadala odborný kongres 
SAGITTA ACADEMY DAY, zameraný na aplikáciu a predaj 
progresívnych šošoviek.

Blok odborných prednášok a workshopov (odborných 
cvičení) bol venovaný problematike oftalmológie a marke-
tingu pri aplikácii progresívnych šošoviek. K odbornému 
vzdelávaniu boli pridružené aj produktové prednášky za-
merané na správny výber okuliarových značiek, materiálov 
a typov šošoviek SAGITTY.

Relax
150 účastníkov tohto kongre-

su si mohlo „vyvetrať hlavu“ 
na outdoorových aktivitách 
v krásnom prostredí Nízkych 
Tatier. Lukostreľba, jazda 
na štvorkolkách, lanová 

dráha Tarzania lákali vyskúšať svoje fyzické a psychické 
možnosti mnohých účastníkov.

zábaVa
Správny večer so SAGITTOU je spojený s menom 

DAVIDOFF PARTY. Nebolo tomu inak ani tu. Cigary 
a koňak DAVIDOFF, k tomu vystúpenie džezmana Petra 
Lipu so svojou skupinou uzavreli užitočný a príjemný 
víkend so SAGITTOU.

vizner@sagitta.sk

[1] Vystúpenie Petra Lipu
[2] Iveta Gajdošíková, Optika Jurinová, Brezno
[3] Anikó Szundi, Optika VIZUS, Štúrovo
[4] Odborné workshopy 
[5] 150 účastníkov kongresu

aCadeMY daY

[1]

[2]

[3]

[5]
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Rozhodnite sa 
slobodne!

Váš pohľad 
bude „free“

nová generácia multifokálnych 
okuliarových šošoviek

Okuliarové šošovky FREELUX®
: komfortné videnie na všetky vzdialenosti
: sklá môžu byť tenšie o 35% ako štandardná plastová šošovka
: tlmenie slnečného žiarenia a zabudovaný UV filter
: antireflexná úprava a vytvrdený povrch proti poškriabaniu
: hydrofóbna a olejofóbna vrstva proti znečisteniu
: osaditeľné do väčšiny okuliarových rámov

Multifokálne okuliarové sklá FREELUX® vyrábané 3D 
technológiou FREE FORM zefektívňujú zorné pole o 30  %

www.sagitta.sk

nová 
okulia

Freelux_inzerat_A4.indd   1 16. 1. 2009   15:13:17
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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Reklamace v praxi

Soudní znalec 

Další příklad, který se za poslední rok 

několikráte znásobil. Není divu. Obliba 

brýlí v provedení tzv. na silon rok od roku 

roste. Tento typ brýlí je lehký, relativně 

stabilní, nabízí velké množství modifikací 

a módních možností. Uvedený typ obrub 

je dnes k dispozici za výhodné ceny pro 

konečného zákazníka, což jejich podíl 

na trhu zvyšuje. Zpracování brýlí je rela-

tivně jednoduché a přístrojové vybavení 

nutné v optice již také není nedostupné. 

Často se montáž těchto brýlí přenechá 

na zábrusové centrum, kterých je v České 

republice také více než dost. Proč tedy 

narůstá procentuální podíl reklamací u to-

hoto segmentu brýlí? Důvodů je několik.

1.  Špatné poradenství 
při prodeji

Po našem výkladu a ukázce vázaných 

brýlí získá zákazník pocit, že jde o brýle 

skoro nezničitelné. Tomu pak odpovídá 

zákazníkova péče o brýle. Různé kroucení 

brýlemi před zákazníkem a ukázka neu-

věřitelné pružnosti vede k pocitu, že se 

jedná o fantastický materiál. Při této ukázce 

však bohužel máme v obrubě fólie, které 

mají jiné vlastnosti než brýlové čočky, jež 

budou později zabroušené. Jejich fyzikální 

vlastnosti změní celou tuhost brýlové 

obruby. Výsledek je potom předvídatelný. 

Pokud zákazník udělá s brýlemi to stejné, 

co jsme mu předvedli v optice, dojde 

k poškození, a to zejména zabroušené 

brýlové čočky. Jak uvedenou reklamaci 

posoudit? Z technického hlediska je to 

jasné – vysoké a nevhodné mechanické 

namáhání. Z prodejního hlediska však ne –  

je skutečně vinen zákazník, když jsme ho 

to v podstatě naučili? Ze zkušenosti je 

mi známo, že se to v praxi vyřeší tak, že 

reklamaci poprvé uznáme a pokusíme se 

to „hodit“ na dodavatele zábrusu. 

2.  Nevhodná okrajová 
tloušťka brýlových 
čoček

Každý typ materiálu brýlové čočky 

má jinou pružnost a tím i odolnost proti 

mechanickému namáhání. Od toho se 

odvíjí i minimální okrajová tloušťka. Do-

davatelé brýlových obrub a zábrusových 

center se brání tím, že přímo stanovují, 

v oční optice

„Je nám líto, ale reklamace je neoprávněná. Poškození bylo způ-
sobeno mechanickým namáháním. U obrub na silon se tato 
závada běžně nestává.“ 
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s jakou minimální okrajovou tloušťkou 

je potřebné pracovat. Ne vždy jsou však 

tato pravidla dodržena a často bývá 

i sám optik překvapen, co prodal a jak 

je to na okraji tenké. Protože nechce vše 

znovu předělávat, vydá brýle zákazníkovi 

a čeká, co bude. Přitom by v době dnešní 

počítačové techniky stačilo vše přímo 

před zákazníkem spočítat, navrhnout mu 

optimální řešení a tím ho také připravit 

na výsledek. Je někdy až překvapující, jak 

tuto možnost zanedbáváme i v době, kdy 

máme na zákazníka tolik času jako nikdy 

jindy. Jaká tedy je správná okrajová tloušť-

ka? V Zásadách posuzování kvality práce 

očního optika (poslední novelizace tohoto 

oborového normativu byla schválena na-

ším SČOO v roce 2009 a plné znění najdete 

na www.scoo.cz) je uvedeno: dostatečná 

okrajová tloušťka je minimálně 1,7 mm. To 

je hodnota, která je v případě hodnocení 

rozhodující pro posouzení správné práce 

optika třeba i před soudem.

3. Drážka na silon 

Zdá se to být jednoduché. Mám 

vhodné zařízení, udělám drážku a natáh-

nu silon do brýlové čočky. Skutečnost je 

trochu jiná. Výrobci brýlových čoček se 

doposud nedomluvili – a myslím, že se 

ani nedomluví – na tloušťce silonu. Tudíž 

ne vždy má silon stejný průměr. Ne vždy 

také uděláme drážku stejně hlubokou 

a širokou. Výsledkem tohoto zabroušení je 

velmi silné vnitřní pnutí, které je v brýlové 

čočce vyvoláno. Toto pnutí často brýlovou 

čočku v místě drážky rozevírá a čočka při 

běžném odložení brýlí na stůl praskne, ale 

nevypadne. Zákazník pozoruje na čočce 

něco jako vznikající bublinu a jde vše 

reklamovat. Další částí obruby a brýlové 

čočky, kde vznikne velké pnutí, je místo, 

kde je silon ukončen.

Kvalitní oční optika by správně ne-

měla vydat zakázku, u které nebylo 

kontrolováno vnitřní pnutí. Kontrola je 

primitivní, jednoduchá a dostatečná. Je 

možno použít jednoduchého pravidla: 

Pokud vidíte vnitřní pnutí krásně barevně 

ve všech barvách duhy, je pnutí vysoké 

a mělo by být drobnou úpravou sníženo. 

Plast obecně snáší pnutí dobře, ale vše 

má své hranice. 

Na uvedených obrázcích je několik 

příkladů, kdy byl silon v průměru větší 

než samotná potřebná drážka. Výsledkem 

je pomalé a postupné prasknutí brýlové 

čočky. Reklamace byla původně chybně 

posouzena jako neoprávněná.

Podíl tzv. vázaných brýlí na trhu se 

bude i nadále zvyšovat. Obliba těchto brýlí 

u konečných nositelů stoupá. Věnujme 

proto tomuto druhu brýlí jak při prodeji, 

tak při zábrusu potřebnou pozornost. Vy-

varujme se zbytečných reklamací a ztráty 

důvěry zákazníka k tomuto typu produktu. 

Držím vám všem palec.

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz

obr. 1  Příklad nevhodného průměru silonu 
a drážky. Vnitřní pnutí rozevírá čočku 
v drážce a čočka postupně praská. Horní 
část fotografie je kovový rámeček hnědé 
barvy. Hned pod rámečkem je silon.

obr. 2  Zde se jedná o stejný obrázek, jenom 
více zvětšený. Na okrajích je vidět, jak je 
již samotná čočka potrhaná působením 
pnutí, které vyvolal silon.

obr. 3  Ještě jednou ta stejná brýlová obruba. 
Zde je zachyceno pnutí v místě ukonče-
ní silonu v blízkosti sedel. Krásné barvy, 
které vznikly rozkladem světla, jsou 
důsledkem vnitřního pnutí v brýlové 
čočce.

[2]

[3]

[1]
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Kongres
očných optikov 

a optometristov

Predbežne sú navrhnuté tieto okruhy 

prednášok:

reklamácie, •	

kontaktné šošovky – aplikácia a prob-•	

lémy pri aplikácii, 

Slovenská obchodná inšpekcia – do-•	

sah na očné optiky, 

oči a diabetes, •	

vývoj zraku v predškolskom veku, •	

právne následky predaja slnečných •	

okuliarov.

V prípade, že máte tip na nejakú inú 

zaujímavú tému, radi na sekretariáte OÚS 

privítame akékoľvek podnety a námety.

Súčasťou kongresu bude už tradične 

aj Snem OÚS. Na tomto sneme sa budú 

okrem iného konať aj voľby do predsta-

venstva Optickej únie Slovenska. Oča-

kávame, že zo strany optikov dostanú 

súčasní členovia predstavenstva návrhy 

na prípadných nových kandidátov, ktorí 

by chceli a dokázali pre OÚS pracovať 

a tým napomôcť k rozvoju našej optickej 

branže. S ohľadom na skutočnosť, že 

tohtoročný snem bude volebný, chceli 

by sme všetkých členov OÚS vyzvať k čo 

najväčšej účasti. 

Pevne veríme, že tí z vás, ktorí sa 

nášho odborného kongresu zúčastnili 

v minulých rokoch, prídu tento rok opäť. 

Veľmi radi uvítame aj nové tváre. Okrem 

prednášok a workshopov sa už tradične 

môžete tešiť na príjemné posedenie s pria-

teľmi a známymi, na rýchlu regeneráciu 

tela i duše bude možné využiť welness 

služby hotela a určite nebude chýbať ani 

tradičný spoločenský večer. Už teraz sa 

tešíme na spoločné stretnutie.

Ochrana nefajčiarov 
v očných optikách

Slovensko sa od apríla pripojilo ku kra-

jinám, kde sa opätovne posilnila ochrana 

nefajčiarov. Fajčenie vo verejných a spoloč-

ných priestoroch je zákonom č. 87/2009 Zb. 

v znení predchádzajúcich predpisov znač-

ne obmedzené. Okrem zákazu fajčenia vo 

verejných budovách a na úradoch, v ne-

mocniciach a zdravotníckych zariadeniach, 

v kinách, divadlách a iných kultúrnych 

zariadeniach, na všetkých zastávkach, 

prepravných staniciach a letiskách sa toto 

obmedzenie dotklo aj očných optík, ako 

prevádzok so starostlivosťou o telo. Preto 

sú všetky očné optiky povinné svoje pre-

vádzky označiť znakom zákazu fajčenia vo 

všetkých priestoroch očnej optiky. Tento 

zákaz musí byť umiestnený na vchodových 

dverách a na viditeľnom mieste aj v optike. 

Vo vlastnom záujme odporúčame toto 

zákonné nariadenie rešpektovať.

Ing. Zdenka Sivičeková

členka predstavenstva OÚS

zdenka.sivicekova@rodenstock.sk

Po veľmi výraznom úspechu na jeseň 

minulého roka sa členovia pred-

stavenstva v týchto letných dňoch 

s elánom pustili do prípravy jubilejného 

5. ročníka odborného kongresu očných 

optikov a optometristov. Vychádzajúc 

z pozitívnych ohlasov minulý rok, aj tento 

ročník sa bude konať v hoteli Družba v Jas-

nej. Termín konania kongresu je stanovený 

na 9.–11. októbra 2009. 
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„kanceláøských“ multifokálù vìnuje už dlouhodobì. Novinka 
INDOOR je komplexním øešením pro presbyopy v malém 
i velkém interiéru. Dotváøí „trojlístek“ kvalitních kanceláøských 
a interiérových multifokálù znaèky TOKAI. Doporuèení závisí od 
pracovního prostøedí a druhu interiérových aktivit.

praktický „stolní“ multifokál s progresivním koridorem tvaru 

dpt (vèetnì pøídavku 0,5 dpt pod ètecí zónou pro ostré vidìní 
velmi blízkých pøedmìtù). V závislosti na adici uživatel vidí ostøe 

technikou, u poèítaèe, za velkým stolem, jakožto i na jednání 
s blízko sedícím klientem.

LARGO A, B 
oblíbená dvojice „kanceláøských“ multifokálù s progresivním 
koridorem tvaru širokých pøesýpacích hodin, smìrodatnou 
dioptrií na ètení a dioptrickou redukcí 1,0 (A) nebo 1,5 (B). Je 
øešením všude, kde je žádáno vizuální pohodlí pøi støídání 
pohledu na poèítaè, dokumenty na stole, blízko sedící, ale 
i vzdálenìjší partnery v prùbìhu rokování. Použití verze A / B 
závisí na klientovì adici a preferenci širší nebo delší zóny ostrého 
vidìní (až do 4 m).      

Novinka INDOOR
reprezentuje plnohodnotný „interiérový“ multifokál se širokou 
zónou na støední vzdálenosti sahající až do oblasti umístìní 
zornice. Pøi mírném sklonìní hlavy je možné se dívat pøes 
dioptrii na dálku umístìnou v horní èasti obruby. Pøedstavuje 
neodmyslitelný pøínos pro všechny presbyopy trávící pøevážnou 
èást dne v interiéru - pro podnikatele, uèitele, obchodníky, 
prodavaèky, ženy v domácnosti,...

Další informace 

širší  než u standardních multifokálù

• objednání: dioptrie na dálku, adice
• centrování: na centrovací køíž, 
 PD na dálku

Indoor 

Indoor 

Indoor 

Indoor 

Largo 

Largo 

Largo 

Pro-R

Pro-R

FOTO: © SCUKROV & © YURI_ARCURS & © HUAXIADRAGON | IMAGIO.CZ | DREAMSTIME.COM & © MICHAL RIABIC

tel.: 571 61 60 44
fax: 571 61 60 11

e-mail: obj@danae.sk
www.danaevision.eu

Japonský výrobce brýlových èoèek TOKAI se tématice 

eaders 

eaders

INTERIÉROVÉ A KANCELÁØSKÉ MULTIFOKÁLY TOKAI

PRO-READERS

od 20 cm až do vzdálenosti 2,0 m. Ideální pro práci s drobnou 

• multifokál s délkou koridoru 23 mm 
• zóna na støední vzdálenost je až 1,8 x 

• minimální centrovací výška 19 mm 
• doporuèená výška oènice 33 mm

kosoètverce, urèující dioptrií na ètení a dioptrickou redukcí 1,5 
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Stáří a vidění

Vidění má pro stárnoucího člověka 

mimořádný význam. Problémy 

se zrakem omezují nejenom jeho 

soběstačnost a motilitu, ale i psychickou 

a duševní rovnováhu. Zrakové problémy 

jsou častou příčinou depresí a také zvý-

šené úrazovosti.

Stárnutí oka – presbyopie – začíná 

již po čtyřicátém roce života. Čtyřicát-

níci si však v tomto věku stárnutí vůbec 

nepřipouštějí. Podle gerontologů začíná 

o 30–40 % vyžaduje ke kompenzaci zhor-

šeného vidění zvýšení kontrastu o 25 %. 

Starší lidé s dostatečnou zrakovou ostrostí 

mají problémy s viděním při nedostateč-

ném osvětlení. Příčinou je zvýšený sklon 

k oslnění následkem zákalů v optických 

prostředích a zvláště v čočce, které působí 

jako závoj a snižují vnímání kontrastu. 

Multifokální nitrooční čočky mohou na-

tolik zvýšit sklon k oslnění, že musí být 

explantovány. Difraktivní čočky mohou 

snížit množství světla přicházejícího k oku 

až o jednu třetinu.

Zákaly v čočce vedou k poruše ba-

revného vidění. Klesající podíl modré 

a fialové barvy působí poruchu vnímání 

modré a žluté barvy. Zvýšená absorpce 

modré v sítnici vede i k poruše vnímání 

bílé barvy, která se jeví jako nažloutlá. 

Snížené vnímání jasu sítnicí ve vyšším věku 

je příčinou závislosti kvality barevného vi-

dění na intenzitě osvětlení. S přibývajícím 

věkem dochází i k omezování zorného 

pole. Ztráta kostní hmoty u starších lidí 

postihuje i očnici. Očnice se zvětšuje, oko 

klesá níže a okraje očnice začnou omezo-

vat zorné pole. Oproti 20letému se může 

u 60letého zúžit zorné pole až o 50 %. 

Senilní ptóza a ochablost kůže horního 

víčka omezují horní část zorného pole. 

Věkem podmíněné změny ve smyslových 

buňkách sítnice a v pigmentovém epitelu 

sítnice působí difuzní, téměř rovnoměrné 

snížení schopnosti rozlišovat jemnější 

rozdíly intenzity světla v celém zorném 

poli. V periferii sítnice je ztráta světelných 

receptorů větší, což vede ke zhoršování 

prostorové orientace.

stáří až po 65. roce, kdy se rovněž zvy-

šuje výskyt chronicko-degenerativních 

onemocnění oka – glaukomu, senilní 

makulární degenerace sítnice a katarakty. 

Počet těchto onemocnění se významně 

zvyšuje po 80. roce.

Na snížení vidění ve stáří má velký vliv 

snížené vnímání jasu sítnicí, které u 60leté-

ho člověka dosahuje jen asi jedné třetiny 

jasu sítnice 20letého. Na zhoršení vnímání 

jasu se podílí i užší zornice a ztráta průhled-

nosti čočky u starších lidí. Zraková ostrost 

zůstává dlouhou dobu na vysoké úrovni. 

Více než tři čtvrtiny lidí starších 75 let má 

zrakovou ostrost vyšší než 0,5, což je do-

statečné pro čtení novin nebo pro účast 

v silničním provozu. I když oko v tomto 

věku zůstává zdravé, fyziologické a op-

tické změny, zvláště snížené vnímání jasu 

sítnice, kontrastu a zvýšený sklon k oslnění,  

znesnadňují rozlišování drobnějších znaků. 

Starší lidé bývají obvykle s tímto stavem 

smířeni a nepociťují potřebu zlepšení své 

snížené zrakové ostrosti.

Při nedostatečném osvětlení je do-

statečné vnímání kontrastu důležitější 

než dostatečná zraková ostrost. Přibližně 

70 % lidí starších 60 let potřebuje oproti 

20letým třikrát vyšší kontrast k dosažení 

přiměřeného vidění. Snížení kontrastu 
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Nevidíme okem, ale mozkem. Mozko-

vé buňky se nemohou obnovovat. Věkem 

podmíněná ztráta 7–10 % na objemu, 

váze a počtu mozkových buněk je hod-

nocena jako normální. Ztráty nad 10 % 

jsou již patologické. Na zmenšení objemu 

mozku se podílí i ztráta vody a proteinů 

v mozkových buňkách. Třetina starších 

lidí má v mozku podobné změny, jaké 

se vyskytují u Alzheimerovy choroby, ale 

nemá žádné obtíže.

Mozek spotřebuje 20 % kyslíku potřeb-

ného pro celé tělo, přestože se na celkové 

váze těla podílí jen 2 %. Právě proto vy-

žaduje velmi dobré prokrvení a mnoho 

energie. Energie se tvoří v mitochondriích 

nervových buněk, jejichž aktivita je ve vyš-

ším věku snížená. Následkem je pak snížení 

schopnosti poznávat. Zpomalené zpraco-

vávání nových informací spolu se zhorše-

ním sluchu vede u starších lidí ke zhoršení 

orientace v komplexních situacích. 

Zpomalené poznávání není jen ná-

sledkem stárnutí mozku, ale i následkem 

sníženého vnímání jasu sítnicí. Čím tmavší 

je obraz na sítnici, tím déle trvá jeho 

vyhodnocení. Ve věku 60–70 let trvá zpra-

cování sítnicového obrazu o 50 % déle než 

mezi 20. a 30. rokem života. Zpomalení vi-

dění je průkazné již u čtyřicátníků. Zpoma-

lené zpracování informací v mozku vede 

ke zpomalení následné reakce, což ztěžuje 

zvláště orientaci v silničním provozu. 

Stárnutí je provázeno zvýšeným 

výskytem přídatných onemocnění. V oku 

je to zvláště katarakta, senilní makulární 
degenerace sítnice a glaukom. Objevují 

se po 50. roce života a k drastickému vze-

stupu dochází po 70. roce života.

Nejčastějším onemocněním vyššího 

věku je katarakta. Přechod mezi fyziologic-

kým a patologickým kalením čočky je ply-

nulý. Každý druhý člověk starší 75 let si stě-

žuje na poruchy vidění způsobené kalením 

čočky. V sousedním Německu je každý rok 

operováno půl milionu pacientů se šedým 

zákalem. Přes 90 % operovaných dosahuje 

pooperačního vidění lepšího než 0,5,  

a proto působí katarakta jen zřídka větší 

zrakové potíže.

Přibližně dvě třetiny větších zrakových 

potíží nastávají následkem onemocnění 

sítnice. Po 65. roce života mívá každý de-

sátý a po 85. roce života každý třetí člověk 

senilní makulární degeneraci sítnice. V Ně-

mecku je každé druhé oslepnutí násled-

kem senilní makulární degenerace.

Glaukom se sice může objevit i u mla-

dých lidí, většinou však bývá zjištěn – asi 

v 1 % případů – u čtyřicetiletých. Každých 

dalších deset let se výskyt glaukomu 

zvyšuje o další 1 %. Glaukom je příčinou 

slepoty asi u 10 % slepých. 

Druhou nejčastější příčinou slepoty 

po senilní makulární degeneraci je cuk-

rovka, která může postihnout všechny 

části oka. Počet onemocnění cukrovkou 

se zvyšuje s přibývajícím věkem.

Zraková ostrost dosahuje maxima 

ve třicítce a udržuje se dlouho na vysoké 

obr. 1  Četnost výskytu zrakové ostrosti vyšší než 0,5 v závislosti na věku
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obr. 2  Snížená kontrastní citlivost a zvýšená 
citlivost na oslnění v závislosti na věku
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úrovni. Ke zhoršení vidění dochází teprve 

po sedmdesátce, a to jak ke zhoršení zra-

kové ostrosti, tak vnímání kontrastu. Zrak 

je naším nejdůležitějším smyslem, který 

zajišťuje přísun více než 90 % informací. 

Jeho porucha je častou příčinou depresí 

a úrazů. 

Mezi nejčastější potíže udávané lidmi 

s poruchou vidění patří snížená schopnost 

číst noviny a neschopnost rozeznávat 

obličeje kolemjdoucích. Při rozeznávání 

obličeje nejde primárně o zrakovou os-

trost, ale o schopnost rozeznávat jemné 

rozdíly v jasnosti.

Porucha vidění je často prováze-

na i poruchou sluchu, zvláště vnímání 

vysokých tónů. Následné zpomalené 

poznávání působí potíže zvláště v silnič-

ním provozu, kdy snížení vidění a sluchu 

musí být nahrazováno a kompenzováno 

dříve získanými zkušenostmi a zvýšenou 

pozorností. Věkem však klesá i výkonnost 

této senzoricko-vizuální paměti a pro 

stárnoucí je stále obtížnější orientovat se 

v komplexních situacích a koncentrovat 

se na nové informace.

Stárnutí je provázeno zvýšením rizi-

ka úrazů způsobených pádem, to bývá 

zvýšeno až na trojnásobek. Příčinou je 

prodloužená reakční doba potřebná 

k přiměřené reakci na nebezpečí pádu. 

Velmi prospěšná je úprava domácího 

prostředí a zajištění optimálního osvětlení, 

aby byla usnadněna optimální souhra 

mezi viděním a rovnovážným systémem 

ve vnitřním uchu.

Ne všechna vlákna zrakového nervu 

slouží vidění. Přibližně tisíc nervových 

vláken se větví před chiasmatem a pře-

chází do nucleus supranuclearis. Tato 

vlákna slouží k řízení tzv. vnitřních hodin. 

Kontrolují produkci řady hormonů v epi-

fýze a hypofýze, které jsou důležité pro 

udržení příjemného tělesného i duševního 

stavu. Nedostatek světla vede k narušení 

této pohody a ke zvýšenému riziku vzniku 

depresí.

Dobré vidění velmi přispívá k udržení 

dobrého fyzického a psychického zdraví 

u starších lidí. Zhoršené vidění však není 

vždy následkem onemocnění oka. Může 

být i následkem nedostatečné korekce 

refrakční vady ve zdravém oku. Řada 

zrakových problémů u starších lidí může 

vzniknout následkem nedostatečného 

osvětlení. Starší lidé potřebují k dobrému 

vidění více světla. Dobré osvětlení vede jak 

ke zlepšení zrakové ostrosti, tak kontrastní 

citlivosti. Dobré osvětlení snižuje i riziko 

úrazů pádem. Nepříjemné oslňování 

může být příznivě ovlivněno vhodnými 

filtračními čočkami.

Předpis vhodné brýlové korekce velmi 

přispívá ke zvýšení mobility a celkové po-

hody starších lidí. Vždy je na místě pečlivé 

vyšetření zaměřené na zrakovou ostrost, 

kontrastní vidění, oslňování, barevné 

vidění a zorné pole, umožní totiž předpis 

optimální brýlové korekce nebo včasné 

zahájení léčby možného průvodního 

onemocnění a přispívá k zachování co 

nejlepšího vidění.

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:

Berke, A.: Alter und Sehen, DOZ 4/2009, str. 48–55

obr. 3  Výskyt stářím podmíněné makulární 
degenerace v závislosti na věku

Věk Oslepnutí (%) Těžké zrakové postižení (%)

0–9 2,5 1,6

10–19 0,6 0,5

20–29 2,4 2,1

30–39 2,1 2,0

40–49 3,4 2,7

50–59 3,7 4,6

60–69 9,4 8,2

70–79 23,3 30,1

80–89 39,2 40,2

90 a více 12,5 8,0
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tab. 1  Věkové rozvrstvení oslepnutí a onemoc-
nění s těžkým zrakovým postižením
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• nejvyšší odolnost mezi plastovými 
čočkami proti poškrábání a rozbití

• snadná montáž do jakéhokoliv typu 
brýlových obrub

• nejlehčí materiál pro brýlové čočky

    ...a navíc

• vynikající přilnavost a stálost povrcho-
vých úprav

• dostupnost nejodolnější povrchové 
úpravy proti poškrábání na trhu
– Super Hi Vision (SHV)

• široká nabídka dalších technologicky 
vyspělých povrchových úprav a designů

• mimořádná odolnost proti nárazu 
a síle v tahu

• jasné, ostré a čisté vidění 
bez optických vad

PNX - unikátní materiál pro brýlové čočky

PNX - unikátní materiál na trhu
Na rozdíl od některých jiných plastových čoček u technolo-
gie výroby PNX nedochází ke zkreslení obrazu zbytkovým 
napětím. Obraz je jasný, čístý a bez barevných vad.

PNXStandardní plastová čočka

Ve výšce 1,2 m je uchycena kovová koule o hmotnosti 
1kg. Pod koulí je umístěna čočka.

Standardní plastová čočka 
je po pádu koule rozbita na 
několik ostrých úlomků.

Koule se při dopadu na 
čočku PNX odráží, čočka 
zůstává nepoškozena
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Jak to vidí 

Karel Nešpor

 Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 
zrak?
Hodně důležitou. Jsem spíše zrakový 

než sluchový typ.

 Co Vás upoutá na první pohled – 
barva, tvar, zvuk, vůně, nebo něco 
jiného?
Více určitě barva a tvar. Ovšem harmo-

nické souznění barev, tvarů, zvuků a vůní 

má něco do sebe.

 Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Omlouvám se, ale nepamatuji, že by 

se mi někdy zdálo o brýlích. 

 Kdy Vám naposledy oči zářily nad-
šením?
To nevím, ale existuje jógové cvičení 

zvané vnitřní úsměv, při kterém se oči 

rozzáří. Více viz www.drnespor.eu nebo 

moje kniha o smíchu.

 Kdy je podle Vás potřeba mít oči 
na stopkách?
Při přecházení silnice.

 Co Vás v poslední době uhodilo 
do očí?
Množství hazardních brlohů, jimiž je 

Praha poseta.

 „Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento 
proces Vy?
Asi to souvisí s moudrostí a ta zase 

s nadhledem.

 Věříte v lásku na první pohled, nebo 
se řídíte jinými smysly?
Očima takové věci obvykle začínají. 

Ne nadarmo se říká, že se do sebe lidé 

zahledí.

 Otevřel Vám někdy někdo oči?
Mockrát.

 V kom vidíte hrdinu?
Lidé, kteří překonávají závislost, jsou 

hrdinové, a to dokonce třikrát. Poprvé, 

když si problém přiznají, podruhé, když ho 

zvládají, a potřetí, když si vytrvale udržují 

abstinentskou kondici.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc., je primářem mužského oddělení závis-
lostí Psychiatrické léčebny Bohnice. Problematice závislosti se věnuje 
od roku 1979 a napsal o ní řadu knih i pojednání – čtenář v nich nalezne 

především praktické rady, konkrétní příklady, fakta a také dotazníky, dle nichž si 
člověk může zjistit, zdali je závislý, nebo ne. Obsahují však také poezii či návod, 
jak relaxovat pomocí jógových cvičení. Zde je vyjmenován alespoň zlomek 
těchto prací: Zůstat střízlivý; Už jsem prohrál dost; Jak přestat brát (drogy); Alkohol, 

drogy a vaše děti. Jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat a jak je zvládat; 

Léčivá moc smíchu; Závislost na práci. Rukopisy mnoha jeho svépomocných knih 
či příruček si lze zdarma stáhnout na www.drnespor.eu. Sám je abstinent, věří 
na tzv. „vnitřní úsměv“ a cvičí jógu.
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 Zavíráte před něčím oči?
Jistě, třeba spát se zavřenýma očima 

je příjemnější.

 Nad čím byste přivřel oko?
Nad vlastním zpěvem.

 Co (nebo koho) byste střežil jako 
oko v hlavě?
Integritu.

 Kdo a čím si u Vás udělá dobré 
oko?
No, třeba brokolicí.

 Na co se rád díváte?
Na vycházející či zapadající slunce.

 Jaké místo na světě podle Vás stojí 
za vidění?
To, kde právě jsme.

 Máte někdy chuť vidět do budouc-
nosti?
Ano.

 Jaký vhled a poučení Vám dává 
Vaše práce?
Snad lépe umím rozlišovat opravdové 

hodnoty a pozlátko.

 Z pohádek známe situaci, kdy musí 
hlavní hrdina jít stále kupředu a ne-
smí se ohlédnout. Přesto Vy osobně –  
co vidíte, když se ohlédnete (a co 
máte před sebou)?
Cesta za mnou, cesta přede mnou, 

obojí zamlženo.

 Když hledíte na svět, jak jej vidíte 
a vnímáte?
Jsem příliš nepatrný na to, abych 

hleděl na svět. Hledívám jen tam, kam mé 

oko dohlédne. 

Za rozhovor poděkovala redakce.

Foto: z archivu K. Nešpora
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tab. 2 Faktor propustnosti

SSS HPC šedá hnědá

Podmínky testu Čirá Tmavá Čirá Tmavá

Viditelné světlo (380–780 nm)/(Tv) 85 % 11 % 85 % 16 %

UV-B (280–315 nm)/(ts) < 0,1% < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %

UV-A (280–380 nm)/(ts) < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1%

UV-A+B (280–380 nm)/(ts) < 0,1% < 0,1% < 0,1% < 0,1%

Technologie úpravy 
povrchu pro dosažení 
foTochromického efekTu

Firma Corning rozšiřuje svoji řadu 
brýlových čoček, která využívá fotochro-
mických technologií. Plastové čočky 
firmy Corning dnes využívají dvě odlišné 
fotochromické technologie:

technologii, kdy jsou fotochromické • 
molekuly obsaženy přímo ve hmotě 
čočky u produktů  SunSensors® firmy 
Corning a SunSensors®+ 
technologii prováděnou nanášením • 
fotochromické vrstvy SunSensors® 
HPC (povrchová úprava).

Technologie použitá firmou Corning 
Ophthalmic při vývoji jejího nejnovějšího 
a nejúčinnějšího řešení na poli fotochro-
mických technologií, SunSensors® HPC, 
spočívá v patentovaném nejmoderněj-
ším procesu povrchové úpravy. Největší 
výzvou bylo najít způsob, jak nanést plně 
homogenní fotochromickou pryskyřičnou 
vrstvu požadované tloušťky na různé 
podkladové vrstvy, jako jsou např. vysoko-
indexové (1,6 a 1,67) a polykarbonátové 
čočky, neboť každý z těchto materiálů má 
své specifické povrchové vlastnosti.

Výrobní proces firmy Corning je 
automatizovaný a probíhá v prostorách 
s předepsanou čistotou vzduchu, aby 
nedošlo ke kontaminaci prachovými části-
cemi. Nejprve projdou všechny polotovary 
běžnou linkou pro čištění čoček, aby byla 
zajištěna jejich čistota a specifická přípra-
va povrchu.

Potom jsou aplikovány dvě vrstvy tak, 
aby konečná tloušťka dosáhla několika 
desítek mikronů:

tenká základní vrstva, která funguje • 
jako rozhraní, jež vytváří perfektní 
podmínky pro přilnutí fotochroma-
tické vrstvy k různým typům pod-
kladů, a
fotochromická pryskyřičná vrstva ob-• 
sahující směs specifických fotochro-
mických barviv pro plastové čočky.

Obě vrstvy jsou aplikovány technikou 
odstředivého lití (spin coating) zajišťující 
homogenní rozložení.

Poté, co je vytvrzena za daných 
podmínek a projde důkladnou kontrolou 
jakosti, spatří světlo světa certifikovaná 
fotochromická čočka SunSensors® HPC.

Tato čočka musí následně projít 
úpravou proti poškrábání (hard coating – 
HC) a antireflexní úpravou (AR), aby se 
zlepšila odolnost čoček proti poškrábání 
a podmínky pro zrakovou pohodu. Vět-
šinu běžně dostupných postupů úprav 
proti poškrábání a antireflexních úprav 
používaných pro vysokoindexové poly-
karbonátové čočky lze použít i pro čočky 
SunSensors® HPC.

Technologii SunSensors® HPC lze po-
užít na široké spektrum materiálů včetně 
plastových čoček s indexem 1,6 a 1,67 
i čoček polykarbonátových. Nabízí nejen 
vysokou čirost, ale rovněž poskytuje jednu 
z nejvyšších úrovní rychlosti zabarvení 
a odbarvení. Tato technologie se hodí 
i pro progresivní čočky vyráběné techno-
logií „free-form“ na CNC strojích.

Technologie nabízí tyto výhody:
Výjimečně rychlý průběh odbarvení. • 
Nové složení fotochromického barviva 
tak řadí čočky SunSensors® HPC mezi 
jedny z nejlepších na trhu z hlediska 
rychlosti samozabarvování.
Čiré uvnitř v místnosti. Čočky Sun-• 
Sensors® HPC s povrchovou úpravou 
hard multicoat, což je povrchová 
úprava kombinující tvrzení a antire-
flexní vrstvu, vypadají jako klasické 

čiré brýlové čočky. Úprava značně 
zlepšuje propustnost a čočky jsou 
průhlednější.
Ztmavnutí jako u slunečních brýlí. • 
Ke snížení propustnosti při zabarvo-
vání dochází obvykle v první minutě 
a z čočky SunSensors® HPC se tak stává 
skutečná sluneční čočka. 
100% blokace UVA a UVB. • 
Ochrana UV400 u materiálů s inde-• 
xem 1,6 a 1,67.

Čočky SunSensors® HPC jsou dostupné 
ve dvou základních barvách: šedé nebo 
hnědé. Čočky SunSensors® HPC se výborně 
hodí pro luxusní design čoček. 

Čočky SunSensors® HPC jsou kompati-
bilní s tvrzením i antireflexní povrchovou 
vrstvou. Čočky SunSensors® HPC s antire-
flexní vrstvou budou čiřejší v zesvětleném 
stavu a budou vypadat jako klasické bílé 
čočky.

Poznámka: výše uvedené údaje se vztahují 
k povrchové úpravě před tvrzením a nane-
sením antireflexní vrstvy. Povrchová úprava 
hard multicoat se doporučuje pro všechny 
čočky s technologií SunSensors® HPC.

představuje technologii

SunSensors® hpcTm 

tab. 1  Vlastnosti propustnosti  
podle ISO 8980-3

Kategorie propustnosti

SSS HPC šedá hnědá

čirá 0 0

tmavá 3 3

Firma Corning
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• Fotochromická technologie
úpravy povrchu

• Vysoký index (1,6; 1,67)
a polykarbonát

• Výjimečně rychlý způsob odbarvení

• Výborně se hodí pro luxusní
design čoček
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Sportovní

Úvod

Oční optika a optometrie se postu-

pem času stávají tak rozsáhlými 

obory, že do budoucna můžeme 

očekávat jejich úzkou specializaci, zaměře-

nou na různé činnosti člověka. Stejně jako 

se s rostoucími znalostmi a množstvím in-

formací rozdělila medicína podle různých 

lidských orgánů nebo fyziologických funk-

cí. Nároky na informovanost, které na nás 

moderní věda klade, dnes nemůžeme 

splňovat ve všech případech. Domnívám 

se, že to povede rovněž k rozdělení optiky 

i optometrie na specializovaná pracoviště, 

která se budou úzce věnovat jednotlivým 

problémům. Ať chceme nebo ne, musíme 

pokrývá velké procento populace. Množ-

stvím informací v oborech, které přímo 

nebo nepřímo s touto činností souvisejí, se 

„sportovní optometrie“ může směle nazý-

vat specializovaným oborem už dnes.

Úvodem se pouze dotknu vědních 

oborů, o kterých bychom měli mít alespoň 

letmý přehled, chceme-li se této speciali-

zaci věnovat.

Vidění jako takové je tvořeno chemic-

kými procesy a následnými impulsy pře-

nášenými nervovou soustavou na základě 

nervových vláken očního nervu. Světlo 

dopadající na sítnici přes optickou sousta-

vu očního bulbu dráždí světelné receptory 

(tyčinky a čípky), které tento podnět předá-

vají ke zpracování do mozku. Je dnes obec-

ně známo, že tělesná námaha při sportu 

nebo adrenalin, vylučovaný při napětí 

do organismu, ovlivňují veškeré chemické 

procesy v těle. Tudíž musí zákonitě ovlivnit 

i proces vidění. Je tedy velmi důležité se 

s těmito obecnými zákonitostmi seznámit, 

abychom mohli dostatečně předvídat 

děje, které se s viděním budou odehrávat 

při vylučování adrenalinu do krve a pro-

cesech, které odstartuje zvýšená tělesná 

nebo psychická námaha.

Měli bychom znát základní anato-

mickou stavbu nejen oka, ale celé lebky 

a hlavy, abychom věděli, jakým řečištěm 

je do míst, která nás zajímají, přiváděna 

krev a jakými nervovými pletenci jsou 

příslušné oblasti inervovány. „Přiškrtíme-li“ 

nevhodně zvolenou optickou korekční po-

můckou cévy přivádějící krev do okolí oka, 

optometrie

si přiznat, že množství novinek a informací, 

které na nás tyto obory denně chrlí, převy-

šuje naše možnosti být ve všech směrech 

absolutně „in“. Ani systém celoživotního 

vzdělávání neumožňuje dopodrobna 

se seznámit s raketovým vývojem všech 

příbuzných a potřebných vědních oborů. 

A tak vedle dnes již běžně používaných 

názvů „dětská optika“ nebo „optometrie 

a optika pro slabozraké“ vznikají postup-

ně pracoviště, která se specializují např. 

pouze na strabismus nebo na fyziologii 

vidění v souvislosti s jinými onemocněními 

lidského organismu. Přirozeným vývojem 

se oddělila aplikace kontaktních čoček, 

optometrie je dnes uznávána jako samo-

statný obor. Takže to, co se ještě v nedáv-

ných dobách minulého tisíciletí nazývalo 

společným názvem „oční optika“, je dnes 

několik samostatných oborů, vyžadujících 

specializované a úplné vzdělání.

Člověk je stále „dokonalejší“, ale hlavně 

stále více přemýšlí nad kvalitním viděním 

a ochranou zraku při činnostech, které 

s sebou doba přináší. Vzhledem k tomu, že 

sport dnes neodmyslitelně k životu patří 

a alespoň rekreačně se mu věnuje stále 

více lidí, nabízí se nám specializace, která 
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Placená inzerce

rozhodně to k dobrému vidění nepřispěje. 

Stejně tak když stranice brýlí bude příliš tla-

čit na zakončení nervu nervus trigeminus 

za ušním boltcem. Způsobený diskomfort 

pak sníží výkon sportovce.

Není na škodu znát základní histolo-

gickou stavbu pokožky, složení potu a jeho 

agresivitu vůči některým materiálům. 

Důležité je předvídat chemické reakce, 

které při pocení vzniknou na povrchu 

materiálů optických pomůcek, a jejich 

možný negativní vliv na kůži.

U žen je třeba se zajímat o složení 

make-upu a ostatních dermatologických 

prostředků v souvislosti na reakci potu 

s nimi a následné ovlivnění materiálů 

korekční pomůcky nebo jejího upevnění 

na hlavě.

Odtud přecházíme k samotnému oku 

a jeho přídatným orgánům. Musíme po-

drobně znát funkci slzného aparátu a spo-

jivky, protože různé povětrnostní podmín-

ky zásadně ovlivňují tvorbu slz a jejich 

následný odtok slzným kanálkem.

Základy meteorologie je dobré znát 

s ohledem na tvorbu námrazy, mlhy a ji-

ných přírodních jevů, které přímo ovlivňují 

vidění při sportu.

To, že bychom měli znát anatomii 

očního bulbu dopodrobna, nemusím snad 

ani připomínat.

Vliv osvětlení a jeho intenzity v růz-

ných denních dobách, ať už přirozeného 

nebo umělého, nás naučí pohledu spor-

tovce na svět venku, v hale, ráno i večer. 

Osvětlení je pokaždé jiné a každá nová 

situace si žádá svá řešení.

Nyní snad konečně můžeme přistoupit 

k vlastním vyšetřovacím metodách, které 

nechci nijak specifikovat, ale pouze připo-

menu, že potřebujeme dobře zvládnout 

refrakci, periferní vidění a reflexy v závislosti 

na podněty přicházející do oka.

Při navrhování pomůcky potřebujeme 

znát vlnovou optiku a její dopad na prů-

chod korekční čočkou, typy korekčních 

čoček, možnosti jejich zobrazení a samo-

zřejmě materiály, ze kterých jsou vyrobeny. 

Všechny povrchové úpravy bychom měli 

mít prostudovány z hlediska technologie 

výroby a funkčnosti v různých prostředích 

se zvláštním důrazem na sluneční filtry 

a ochranné UV filtry. Dále musíme znát, 

jak a proč jsou různá světelná vlnění pro 

oko nebezpečná. Zároveň musíme mít 

přehled o nabídce v oblasti brýlových 

obrub, kontaktních čoček a veškerého 

příslušenství.

V neposlední řadě bychom měli být 

tak trochu psychology, protože potřebu-

jeme dostat z klienta co nejvíce informací 

nenásilnou formou a doporučit mu ko-

rekční pomůcku podle našeho odborného 

přesvědčení, mnohdy proti jeho laickým 

argumentům.

Rád bych vás během tohoto seriálu 

jen v krátkosti provedl úskalími jednotli-

vých vědních oborů a poskytl vám o nich 

základní informace. Sám se potýkám 

s úskalími nevědomosti. S každou další 

novou informací si uvědomuji, že přináší 

minimálně dvě další, které ještě neznám. 

Specializace „sportovní optometrie“ je 

poměrně mladá a uvědomění si všech 

souvislostí je prvním krokem na dlouhé 

cestě poznání.

Mgr. Vilém Rudolf

www.visusoptik.cz

Ing. Jiří Chyba, tel./fax: 547 246 852, e-mail: sillustani@cmail.cz, www.sillustani.net
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Vidění do dálky

Normální lidské oko je schopné díky 

aktivnímu procesu oční čočky au-

tomaticky přizpůsobovat optic-

kou mohutnost svého optického systému 

vzdálenosti pozorovaného předmětu tak, 

aby se jeho obraz vytvořil na sítnici. Této 

vlastnosti říkáme akomodace. Při sledová-

ní vzdáleného předmětu (v nekonečnu) 

by měla být čočka v akomodačním mi-
nimu, tedy by měla mít nejnižší optickou 

mohutnost. Při postupném přibližování 

sledovaného předmětu by měla její optic-

ká mohutnost stoupat. Dosažený stupeň 
zrakové ostrosti při sledování předmětu 

v dálce je individuální. Aby bylo možné 

kvalitu zraku u různých pacientů porovnat, 

bylo nutné vypracovat měřicí metody, 

kterými se bude zrak měřit. Bylo zjištěno 

a dohodou mezi oftalmology stanoveno, 

že normálně vyvinuté zdravé oko rozliší 

dva body, které se zobrazí na sítnici pod 

zobrazovacím úhlem minimálně 1 úhlové 

minuty. Takové oko nazýváme emetropic-
ké. Toto kritérium vychází z anatomické 

stavby sítnice v centru žluté skvrny, kde 

jsou světločivé elementy (čípky) velmi 

hustě naměstnány vedle sebe. Lidské 

oko rozliší dva body tehdy, jestliže jejich 

obrazy dopadnou na dva čípky, mezi 

nimiž zůstane alespoň jeden volný. Byla 

brána v úvahu určitá rezerva, takže za pří-

hodných podmínek je lidské oko schopné 

rozlišit dva body i pod menším úhlem. Ješ-

tě jemnějšího rozlišení dosáhneme, jestliže 

posuzujeme koincidenci (návaznost) dvou 

čar. Emetropické oko vidí při minimální 

akomodaci do nekonečna, daleký bod R  

je tedy v nekonečnu. Při maximální ako-

modaci, která klesá s věkem, vidí ostře 

do blízkého bodu, který leží v odpovídající 

konečné vzdálenosti před okem. 

Měření zrakové  
ostrosti do dálky

Stupeň zrakové ostrosti se měří na op-
totypech. Měřená osoba má před sebou 

optotyp s různými znaky (písmena, 

čísla, Landoltovy kruhy, Pflügerovy háky, 

obrázky), uspořádanými nejčastěji v řád-

cích. V každém řádku jsou znaky stejné 

velikosti, nahoře s největšími, v nejspod-

nějším řádku s nejmenšími. U klasických 

optotypových tabulek (Snellenových) je 

každý řádek označen celým číslem, jež 

vyjadřuje vzdálenost v metrech, ze které 

by ještě mělo emetropické oko znaky 

této velikosti bez problémů rozpoznat  

(obr. 1). Optotyp je vzdálen od měřeného oka  

Základy 
brýlové optiky

3. část
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5 nebo 6 metrů, aby akomodační výkon 

měřeného oka byl zanedbatelný (menší 

než 0,25 D). Úkolem pacienta je rozlišit 

nejmenší možné znaky. Postupuje se 

od největších k nejmenším. Nejpřesnějším 

optotypovým znakem pro tato měření je 

Landoltův kruh s přerušením odpovídají-

cím pětině jeho průměru. Toto přerušení 

může směřovat do 8 směrů.

Stupeň zrakové ostrosti (vizus) se 

vyjadřuje zlomkem, v jehož čitateli je 

vzdálenost (v metrech) oka před optoty-

pem a ve jmenovateli je číslo posledního 

řádku, jehož znaky ještě rozpoznal (stačí 

více než polovina znaků v řádku). Tento 

výsledný zlomek lze vydělit a stupeň zra-

kové ostrosti zapsat desetinným číslem  

(např. 6/60 = 0,1 nebo 6/6 = 1,0). Za eme-

tropické se považuje to oko, které má 

stupeň zrakové ostrosti vyšší než 0,9.

Oko, které potřebuje pro rozlišení 

dvou bodů úhel větší než jedna minuta, se 

nazývá ametropické. Příčinou ametropie 

je nesoulad mezi optickou mohutností 

optického systému oka a vzdáleností 

sítnice od tohoto optického systému. 

Následkem tohoto nesouladu jsou oční 
refrakční vady.

Oční refrakční vady

Existují dva základní typy refrakčních 

vad – krátkozrakost (myopie) a daleko-
zrakost (hypermetropie, hyperopie). Tyto 

dvě základní vady mohou být kombinová-

ny s očním astigmatismem.

Krátkozrakost (myopie)
V krátkozrakém oku vzniká obraz vzdá-

leného předmětu před sítnicí (obr. 2). Oko 

je tedy vzhledem k optické mohutnosti 

jeho optického systému příliš dlouhé. 

Krátkozrakost dělíme na osovou 

a systémovou:

osová – optický systém má prů-•	

měrnou optickou mohutnost podle 

Gullstranda (58,64 D), ale oko je delší 

než 24 mm,

systémová – délka oka odpovídá •	

průměrnému Gullstrandovu oku 

(24 mm), ale optický systém je láma-

vější než u Gullstrandova oka (více 

než 58,64 D).

Optická mohutnost systému je ovliv-

něna poloměry křivosti jednotlivých 

lámavých ploch (nejvíce přední plochy 

rohovky) a indexy lomu jednotlivých 

optických prostředí v oku.

Krátkozraké oko vidí při minimální 

akomodaci do určité předmětové vzdále-

nosti, čím vyšší je krátkozrakost, tím kratší 

je vzdálenost. Aby se vytvořil obraz na sít-

nici, musí mít svazek paprsků vstupujících 

do oka rozbíhavý charakter. Z hlediska zá-

sad geometrického zobrazování musí tedy 

vycházet z určitého bodu na optické ose 

před okem. Tento bod nazýváme dalekým. 

Daleký bod R je tedy v konečné vzdále-

nosti před okem a jeho vzdálenost aR se 

obr. 1  Optotypová tabule, označení řád-
ků  v metrech
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zapisuje v metrech se znaménkem minus. 

Převrácená hodnota této vzdálenosti je 

axiální refrakce, vyjadřuje se v dioptriích 

a je záporná. Axiální refrakce nás informuje 

o stupni refrakční vady oka. Jinak řečeno 

nám udává, o kolik dioptrií je potřeba 

u krátkozrakého snížit a u dalekozrakého 
zvýšit optickou mohutnost oka tak, aby 

se ostrý obraz dostal na sítnici. Blízký bod 

krátkozrakého oka se nachází poněkud 

blíže než u stejně starého průměrného 

emetropického oka.

Nekorigované krátkozraké oko dokáže 

ostře zobrazit předměty nacházející se 

v akomodačním intervalu před okem, 

ohraničeném dalekým a blízkým bodem. 

Krátkozraké oko se koriguje rozptyl-
kami.

Dalekozrakost  
(hypermetropie, hyperopie)

V dalekozrakém oku vzniká obraz 

vzdáleného předmětu při minimální 

akomodaci za sítnicí (obr. 3). Oko je tedy 

vzhledem k optické mohutnosti systému 

příliš krátké. Tato situace se automaticky 

řeší potřebnou akomodací oční čočky, kdy 

se zvýší její optická mohutnost natolik, že 

se obraz posune na sítnici. To je ovšem 

s přibývajícím věkem stále obtížnější 

a pro daného člověka únavnější. Z tohoto 

nadměrného úsilí mohou vznikat tzv. aste-
nopické obtíže, které se projevují únavou, 

pálením až bolestí očí, případně stupňující 

se bolestí hlavy. 

Dalekozrakost dělíme, stejně jako 

krátkozrakost, na osovou a systémovou: 
osová – optický systém má prů-•	

měrnou optickou mohutnost podle 

Gullstranda (58,64 D), ale oko je kratší 

než 24 mm,

systémová – délka oka odpovídá •	

průměrnému Gullstrandovu oku 

(24 mm), ale optický systém je méně 

lámavý než u Gullstrandova oka 

(méně než 58,64 D). 

Dalekozraké oko vidí do nekonečna 

za cenu určitého stupně akomodace. 

Aby ostrý obraz vznikl na sítnici, musel by 

svazek paprsků vstupovat do oka sbíhavě. 
Kdybychom tento sbíhavý svazek paprsků 

prodloužili za oko, protnul by optickou osu 

oka v dalekém bodě za okem. Vzdálenost 

dalekého bodu (v metrech) je tedy kladná, 

a proto i převrácená hodnota této vzdále-

nosti (axiální refrakce) je kladná. 

Blízký bod dalekozrakého oka je 

poněkud dále než u stejně starého oka 

emetropického. Poloha blízkého bodu 

nekorigovaného dalekozrakého oka může 

být v závislosti na zmenšující se akomo-

dační šíři během stárnutí člověka:

před okem, •	

v nekonečnu,•	

za okem. •	

Tím jsou dány i akomodační intervaly, 

tedy rozsahy ostrého vidění daného oka. 

Jestliže se postupně s přibývajícím věkem 

dostane blízký bod až do nekonečna, 

znamená to, že oko ztratilo schopnost 

zobrazovat ostře a je plně odkázáno 

obr. 2  Zobrazení vzdáleného bodu A v krátko-
zrakém oku, R je daleký bod oka

obr. 3  Zobrazení vzdáleného bodu A v daleko-
zrakém oku, R je daleký bod oka
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na kladnou korekci brýlemi nebo kontakt-

ními čočkami. Z akomodačního intervalu 

v takovém případě zůstala jen neskutečná 

část za okem. 

Dalekozraké oko se koriguje spoj-
kami.

Oční astigmatismus
V krátkozrakém i dalekozrakém oku 

se zobrazuje bod jako bod, poněvadž 

optické plochy oka jsou sférické (kulové). 

Takový optický systém má ve všech me-

ridiánech stejnou optickou mohutnost. 

Svazek paprsků přicházejících rovnoběžně 

z nekonečna se po průchodu systémem 

soustřeďuje do jednoho bodu – obrazo-

vého ohniska.

Astigmatický optický systém nemá 

ve všech meridiánech stejnou optickou 

mohutnost, ale má dva meridiány s ex-
trémními hodnotami optické mohutnosti –  

nejvyšší a nejnižší. Tyto dva meridiány 

jsou na sebe kolmé. Svazek paprsků při-

cházejících rovnoběžně z nekonečna se 

po průchodu astigmatickým systémem 

soustřeďuje do dvou obrazových ohnisko-
vých linií, kde se bod zobrazí jako úsečka. 

Tyto dvě ohniskové linie jsou v různé 

vzdálenosti od optického systému a jsou 

na sebe kolmé. Čím dále jsou od sebe 

vzdáleny, tím vyšší je hodnota astigma-

tismu (obr. 4). 

Aplikujeme-li výše uvedené poznatky 

na optický systém oka, vyplývá z toho, že 

astigmatické oko má ve dvou na sebe 

kolmých meridiánech (řezech) rozdílné 

refrakční stavy. Tomuto astigmatismu říká-

me pravidelný a lze ho korigovat brýlemi. 

Nabízíme:
• práci na plný/částečný úvazek
• moderní přístrojové vybavení
• zajišťujeme kredity, školení
• výhodné platové podmínky
• příjemné prostředí
Požadujeme:
• vzdělání v oboru a zájem o další vzdělávání
• aktivní přístup, komunikativnost, odpovědnost
• loajalitu
Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte nás: 
E-mail: hanka.rihova@grandoptical.cz

Našim zákazníkům nabízíme přátelské a profesionální služby a kompletní péči o zrak.
V současnosti je GrandOptical 2. největším optickým řetězcem na českém trhu 
a provozuje 38 moderně vybavených prodejen po celé ČR.

Adresy našich prodejen a další informace najdete na www.grandoptical.cz

pro prodejny GrandOptical ve městech: Praha, Pardubice, Hradec Králové, Karlovy Vary.

Optometrista
Přijmeme nové spolupracovníky na pozici                                                          

Placená inzerce

obr. 4  Příklad pravidelného očního astigma-
tismu – v tomto případě složeného, 
přímého, myopického (červený meridián 
svislý, modrý vodorovný)
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Nepravidelný astigmatismus, u kterého 

nelze určit dva na sebe kolmé meridiány 

s maximální a minimální lámavostí, nelze 

korigovat brýlemi. Jestliže je způsoben 

nepravidelnou deformací přední plochy 

rohovky, můžeme ho korigovat tvrdými 

kontaktními čočkami. 

Typy pravidelného očního astigma-

tismu v závislosti na refrakčních stavech 

v meridiánech:

oka. V korekčním předpisu se vyjadřuje 

hodnotou cylindru (cyl). Kompletní 

korekce astigmatického oka se zapisuje 

tzv. sféro-cylindrickým zápisem. Sférická 

složka (sph) vyjadřuje plnou korekci jed-

noho z meridiánů oka a cylindrická složka 

(cyl) udává zbývající korekční hodnotu 

pro plnou korekci druhého meridiánu. 

Předpis bývá doplněn úhlem osy (ax) 
korekčního cylindru. Využívá se klasické 

úhlové stupnice v rozsahu 0° až 180°, pro 

obě oči orientované podle mezinárodní 

dohody oftalmologů stejným směrem, 
a to proti směru chodu hodinových 

ručiček (TABO-schéma). Korekční cylindr 

má svůj lámavý účinek vždy v meridiánu 

kolmém k ose cylindru.
Korekční předpis lze uvádět s klad-

nou, nebo zápornou hodnotou cylindru. 

Obě varianty jsou naprosto rovnocenné 

a udávají celkovou korekci naprosto 

shodného astigmatického oka. Po změně 

znaménka cylindrické složky se však musí 

o 90° upravit osa a přepočítat hodnota 

sférické složky. 

Příklady přepočtů:

a)  sph 2,0 / cyl 1,0 ax 0°, přepočítáno  

sph 3,0 / cyl –1,0 ax 90°,
b)  sph –3,5 / cyl 1,5 ax 10°, přepočítáno 

sph –2,0 / cyl –1,5 ax 100°,
c)  sph –1,25 / cyl 2,0 ax 170°, přepočítáno 

sph 0,75 / cyl –2,0 ax 80°.

Pravidelný oční astigmatismus korigu-

jeme brýlemi s torickými čočkami nebo 

kontaktními čočkami.

Základní obecné pravidlo 
pro korekci do dálky

Oko musí být s nasazenou korekcí 

do dálky při pozorování vzdáleného před-

mětu v akomodačním minimu a vzdálený 

předmět se musí zobrazit na sítnici. 
To je splněno jedině tehdy, když se 

obrazové ohnisko korekční čočky nachází 
ve stejném bodě jako daleký bod korigo-
vaného oka (obr. 5, 6). U astigmatického 

oka musíme tuto podmínku aplikovat 

na oba meridiány.

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz

Pokračování příště.

obr. 6  Korekce dalekozrakého oka spojkou  
(R je daleký bod, F´

č
  je obrazové ohnisko 

spojky)

obr. 5  Korekce krátkozrakého oka rozptylkou 
(R je daleký bod, F´

č
  je obrazové ohnisko 

rozptylky)

jednoduchý•	  – jeden z meridiánů 

je emetropický (ohnisková linie je 

na sítnici),

složený•	  – oba meridiány vykazují buď 

krátkozrakost, nebo dalekozrakost, 

smíšený•	  – jeden meridián vykazuje 

krátkozrakost, druhý dalekozrakost. 

Pravidelný oční astigmatismus dále 

dělíme na:

přímý•	  (podle pravidla) – svislý (±15°) 

meridián oka je lámavější,

nepřímý•	  (proti pravidlu) – vodorovný 

(±15°) meridián oka je lámavější,

šikmých os•	  – meridiány astigmatic-

kého oka jsou stočeny o více než 15° 

od svislého a vodorovného směru.

Výše astigmatismu oka je dána astig-

matickým rozdílem v dioptriích, což je 

rozdíl refrakčních stavů obou meridiánů 
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Nabídněte Vašim zákazníkům 
jen to nejlepší.
Kvalitnější služby a servis mohou odlišit Vaši optiku od ostatních.

Pomozte Vašim zákazníkům s výběrem obrub snadno a rychle 
pomocí VisiOffice modulu výběr obrub. Zákazník porovnává 
v reálném čase až 4 modely obrub současně a Vy mu tak 
umožníte se snáze rozhodnout.

Nabídněte Vašim zákazníkům použití nejnovějších technologií při 
vyměření centrace brýlí. Použijte systém VisiOffice od společnosti 
ESSILOR. Díky preciznosti systému Vám odpadnou následné 
problémy spojené s nesprávnou centrací.

Ukažte Vašim zákazníkům rozdíl mezi jednotlivými indexy lomu 
v jejich dioptrických hodnotách. 

Vysvětlete Vašim zákazníkům snadno a jasně rozdíly mezi 
jednotlivými typy multifokálů a výhody kvality multifokálních 
brýlových čoček Varilux. 

Předveďte Vašim zákazníkům možnosti povrchových úprav 
pro jejich brýlové čočky.

Nechte Vaše zákazníky si vybrat. Každý si může najít své optimum. 
Navíc díky marketingovému modulu Poradenství se Vaše každodenní 
práce přesune z kategorie prodej k profesionálnímu poradenství. 
Už nemusíte zákazníka přemlouvat, aby si koupil lepší produkt. 
Prostě a jednoduše mu ukážete výhody produktů a zákazník se 
rozhodne sám. Za méně slov tak získáte více peněz. A to pomocí 
nejnovější technologie – systému VisiOffice od společnosti ESSILOR.

Touto revoluční novinkou změříte individuální parametry 
Vašeho zákazníka tak potřebné pro analýzu vizuálních návyků. 
Právě díky změření individuálních parametrů jste pak schopni 
nabídnout právě to nejoptimálnější řešení, které plně uspokojí 
potřeby vidění vašich zákazníků.

Pokud opravdu zvažujete pořízení poradenského a centračního systému, kontaktujte naše odborné 
poradce pro brýlové čočky. Rádi Vám celý systém detailně představí a připraví pro Vás speciální 
individuální nabídku přesně dle Vašich možností a požadavků.

Připravte se již dnes na optiku zítřka. Díky přístroji VisiOffice se návštěva Vašeho zákazníka 
ve Vaší optice změní v naprosto nový a nezapomenutelný prožitek.

Pomozte Vašim zákazníkům s výběrem obrub snadno a rychle 

Nabídněte Vašim zákazníkům použití nejnovějších technologií při 
vyměření centrace brýlí. Použijte systém VisiOffice od společnosti 

Ukažte Vašim zákazníkům rozdíl mezi jednotlivými indexy lomu 

Nechte Vaše zákazníky si vybrat. Každý si může najít své optimum. 
Navíc díky marketingovému modulu Poradenství se Vaše každodenní 
práce přesune z kategorie prodej k profesionálnímu poradenství. 
Už nemusíte zákazníka přemlouvat, aby si koupil lepší produkt. 
Prostě a jednoduše mu ukážete výhody produktů a zákazník se 
rozhodne sám. Za méně slov tak získáte více peněz. A to pomocí 
nejnovější technologie – systému VisiOffice od společnosti ESSILOR.

Vašeho zákazníka tak potřebné pro analýzu vizuálních návyků. 
Právě díky změření individuálních parametrů jste pak schopni 
nabídnout právě to nejoptimálnější řešení, které plně uspokojí 

Nabídněte Vašim zákazníkům použití nejnovějších technologií při 
vyměření centrace brýlí. Použijte systém VisiOffice od společnosti 

Navíc díky marketingovému modulu Poradenství se Vaše každodenní 
práce přesune z kategorie prodej k profesionálnímu poradenství. 

rozhodne sám. Za méně slov tak získáte více peněz. A to pomocí 
nejnovější technologie – systému VisiOffice od společnosti ESSILOR.

Pokud opravdu zvažujete pořízení poradenského a centračního systému, kontaktujte naše odborné 
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Speciální cenová nabídka
ESSILOR Delta

• Perfektní brus s logickým ovládáním za skvělou cenu
• Kvalita ESSILOR

•  Základní nástroj pro perfektní 
digitalizaci tvaru obruby

Brousící automat ESSILOR Delta

Tracer PHI

•  Načitání tvaru obruby 
ve vysokém rozlišení,

•  Připojitelný k více brousícím 
automatům součastně 
(vhodné pro centrální dílny),

•  Umožňuje přenos načtených 
dat po internetu 
(vhodné pro dálkový zábrus),

•  Inteligentní autokalibrační 
program (stálá přesnost 
a velikosti),

•  Umožňuje načítání vysoce 
zakřivených obrub

Tracer Tess

Vyberte si, co opravdu potřebujete
nyní lze kombinovat jednotlivé komponenty. 
V případě Vašeho zájmu kontaktujte p. Milana Terše tel: 602 24 24 72 e-mail: tersm@essilor.cz
Všechny brousící systémy ESSILOR mají automaticky opci pro zábrus polykarbonátových čoček.

• Perfektní brus s logickým ovládáním za skvělou cenu
• Kvalita ESSILOR

Brousící automat ESSILOR Delta

Brousící automat ESSILOR Delta TBrousící automat ESSILOR Delta T

•  Základní nástroj pro perfektní 
digitalizaci tvaru obruby

Tracer PHI

•  Načitání tvaru obruby 
ve vysokém rozlišení,

Tracer Tess

• Perfektní brus s logickým ovládáním za skvělou cenu
• Kvalita ESSILOR
•  Brousí, drážkuje, sráží hrany (krycí faseta), umoňuje změny 

tvaru u vrtaných a vázaných brýlí, brousí i extra nízké obruby

• Perfektní brus s logickým ovládáním za skvělou cenu
• Kvalita ESSILOR
• Brousí, drážkuje, sráží hrany (krycí faseta)

Brousící automat ESSILOR Delta GC

• Perfektní brus s logickým ovládáním za skvělou cenu
• Kvalita ESSILOR

Brousící automat ESSILOR Delta GC

VisiOffice inz 2xA4.indd   2 13.8.2009   13:06:40



52

Sady

V minulém čísle jsme si popsali vyrov-

návání a anatomické přizpůsobová-

ní brýlí. Zmínili jsme se o možnosti 

používání speciálních sad kleští, které se 

k tomuto účelu pro oční optiky vyrábějí. 

V tomto čísle se s některými speciálními 

kleštěmi blíže seznámíme. 

K běžnému vyrovnání nebo anato-

mickému přizpůsobení stačí zkušenému 

optikovi většinou jen šikovné ruce. Když 

je však obruba příliš tuhá nebo je potře-

ba provést úpravu na kovových brýlích, 

zvláště s vrtanými čočkami, přicházejí 

ke slovu speciální kleště. Při jejich správ-

ném použití nehrozí poškození obruby 

ani vyštípnutí nebo prasknutí vsazených 

čoček. V dílně očního optika by měla být 

alespoň základní sada kleští. Kleště by měly 

být zhotoveny z kvalitní nerezové oceli. 

Spojovací čep musí zabezpečovat pevné 

a stabilní otočné spojení čelistí. 

Kleště se většinou využívají k při-

způsobování kovových obrub. Pro oční 

optiky se nabízí velké množství speciálních 

kleští v různých tvarových a velikostních 

variantách. 

Podle účelu použití můžeme optické 

kleště rozdělit do několika skupin:

přidržovací,•	

ohýbací,•	

tvarovací,•	

štípací,•	

nýtovací,•	

speciální.•	

Přidržovací k leště 

Přidržovací kleště mají ploché rovné 

nebo ploché špičaté čelisti. Velmi výhodné 

jsou kleště s tzv. rovnoběžnými (paralelní-

mi) čelistmi, u kterých nedochází při ucho-

pení části brýlové obruby k jejímu klouzání 

směrem ke špičkám čelistí, jak se to může 

stát při uchopení běžnými, klínovitě 

postavenými čelistmi. Rovnoběžnosti se 

dosáhne u přítlačných ploch čelistí po je-

jich částečném rozevření na vzdálenost 

asi 4 mm, což je přibližná tloušťka stranic 

a brýlového středu plastových obrub.

Pro pevné, ale šetrné sevření obrub 

mají některé kleště plastové podložky 
čelistí (obr. 1). V nouzi poslouží jako me-

zivrstva kovové čelisti a obruby například 

i návlek na čelisti z bužírky nebo tvrdší 

kleští
a přizpůsobovacích

vyrovnávacích
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papír, kterým podložíme čelisti v místě 

uchopení.

Ploché špičaté kleště používáme k při-

držování drobných brýlových součástek, 

šroubků, nýtů, stěžejek, sedel atd. Mohou 

velmi dobře nahradit i pinzetu. Dobře se 

s nimi přihýbají i drátěné držáky sedel 

kovových obrub. Jsou to jedny z nejpo-

užívanějších kleští a neměly by chybět 

v žádné optice.

Ohýbací k leště 

Kleště na uchopení kloubu kovových 

obrub se vyznačují jednou čelistí kovovou, 

která se přikládá na rubovou plochu klou-

bu, a druhou plastovou (obr. 2). Po ucho-

pení kloubu těmito kleštěmi můžeme 

měnit rozevření a inklinaci stranic. 

Tvary a délka čelistí těchto kleští jsou 

rozmanité. Výhodné je, když je kovová če-

list užší, protože u některých typů obrub je 

prostor mezi stěžejkou a očnicí na rubové 

straně kloubu velmi malý. Tato čelist mívá 

kulatý, hranatý i trojúhelníkový průřez 

nebo je tence plochá, kolmá k protilehlé, 

široce ploché plastové čelisti.

Pomocí těchto kleští upravujeme úhel 

rozevření stranic kovových brýlí, jejich in-

klinaci, případně i osové natočení stranic. 

Při ohýbání profilu kloubu nebo stranice 

pootočíme kleštěmi kolem osy jejich kovo-

vé užší čelisti. Pro úpravu inklinace stranic 

můžeme uchopit stranici ještě druhými 

plochými kleštěmi.

Neobvyklé jsou kleště na obr. 3, jejichž 

kovová čelist má průřez ve tvaru písmene „V“.  

Dutou stranou přiléhá k ploché plastové 

čelisti. Tato konstrukce umožňuje pevné 

uchycení kloubu obruby tak, že vystouplá 

stěžejka s úhlem rozevření 180° zapadne 

do dutiny kovové čelisti. 

Tvarovací k leště 

Tvarovací kleště používáme na úpra-

vu obloukovitého prohnutí očnic a stra-
nic kovových obrub. Mají široké plastové 

čelisti, jejichž dosedací plochy jsou 

příčně zaoblené (obr. 4). Ty mohou mít 

různé poloměry křivosti. Prohýbání stra-

nice provádíme postupným posouváním 

čelistí od stěžejky ke koncovce. U ko-

vových obrub s nekvalitní povrchovou 

úpravou může ovšem dojít k poškození 

i odprýsknutí povrchové kovové nebo 

lakové vrstvy.

V případě vytočení kovové očnice 

s drážkou, v níž by fazeta čočky dobře 

nedržela, použijeme speciální kleště 

k uchopení očnice a postupně v celém 

úseku očnici srovnáme. 

obr. 1  Kleště s plastovými čelistmi

obr. 2  Kleště ohýbací
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písmene „V“. Obecně platí, že čelistmi se 

zabroušením do tvaru „V“ můžeme štípat 

silnější dráty než druhým typem čelistí. 

Výhodou kleští s břitem zabroušeným jen 

z vnitřní strany je to, že umožňují odštíp-

nutí vyčnívajícího nýtku nebo šroubku 

prakticky v úrovni okolního povrchu 

a odštípnutý okraj je rovný.

Štípacími stranovými kleštěmi na kov 

můžeme před zábrusem tvarově upravit 

i plastovou čočku z materiálu CR-39. 

Nýtovací k leště 

Po sesazení a anatomickém přizpů-

sobení brýlí je potřeba zajistit všechny 

šrouby proti samovolnému uvolňování. 

Jednou z možností je použití nýtovacích 

kleští (obr. 4). Mají na čelistích válcovité 

segmenty – jeden s miskovitě vyhloube-

nou dosedací ploškou pro hlavu šroubu, 

druhý kuželovitě zabroušený do špičky. 

Tyto části kleští musí být zhotoveny z velmi 

tvrdého materiálu, aby při roznýtování 

konců šroubů nedocházelo brzy k jejich 

opotřebení, zvláště k otupení kuželovitého 

hrotu. Aby roznýtování bylo dokonalé, 

měl by nýtovaný konec šroubku nepatrně 

vyčnívat ze závitu.

Když chceme šroubek zajištěný ný-

továním opět vyšroubovat, musíme jeho 

roznýtovaný konec odpilovat nebo od-

brousit, aby se hlava šroubu při povolování 

šroubovákem neutrhla.

Těmito kleštěmi můžeme také vytlačit 

do hladkého povrchu materiálu (plastové-

ho i kovového) před vrtáním důlek, čímž 

zajistíme přesné usazení hrotu vrtáku 

v požadovaném místě a zabráníme jeho 

sklouznutí a zlomení při zahájení vrtání.

Kleště na úpravu 
inklinace stranic 

Na úpravu inklinace stranic může-

me použít kleště na obr. 1, 2. Při této 

úpravě jde o to, aby se působením síly 

na kovovou stěžejku změnil úhel, který 

svírá stranice s rovinou očnice. Musí se 

postupovat velmi opatrně, aby nedošlo 

k poškození stěžejky nebo vyštípnutí 

čočky. Na uchopení stěžejky byly vyro-

beny speciální kleště, které mají na če-

Štípací k leště na kov 

Tyto kleště můžeme rovněž zařadit 

mezi přizpůsobovací, protože například 

při zkracování kovové stranice se bez 

nich neobejdeme. Štípací kleště se dělí 

na stranové (boční) a čelní (přední). 

Používáme je na štípání středně tvrdých 

drátů do průměru asi 1,5 mm. Jejich čelisti 

bývají nabroušeny buď pouze z vnitřní 
strany, nebo oboustranně do tvaru 

obr. 3 Kleště na 180° stěžejky

obr. 5  Kleště na stěžejky
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listech válcovité nebo hranaté dosedací 

segmenty, jejichž dosedací plošky jsou 

miskovitě prohloubené (obr. 5). Takto 

upravenými čelistmi pevně uchopíme 

zámek stěžejky na protilehlých stranách 

v místě hlavy a konce šroubu. Inklinaci 

stranice u plastových obrub pak upra-

víme ohýbáním zámku stěžejek (oček) 

pomocí těchto kleští. U kovových obrub 

ohýbáme celou její kloubovou část. Stě-

žejku brýlového středu je třeba v jejím 

lůžku chránit před vylomením nebo 

uvolněním tím, že ji uchopíme vhodnými 

přidržovacími kleštěmi. Plastová obruba 

nesmí být při této úpravě zahřátá, aby 

se kovová stěžejka neuvolnila z jejího 

plastového lůžka. Těmito kleštěmi se 

velmi dobře vyrovnávají složené stranice 

brýlí, což je vhodné nejen z estetického, 

ale i praktického hlediska pro snadné 

ukládání do pouzdra.

Kleště na nastavení 
sklonu sedla

Na úpravu vzdálenosti a úhlu posazení 

sedel kovových obrub používáme speci-

ální kleště, jejichž plochá, mírně prohnutá 

čelist, dosedající na plochu sedla, bývá 

většinou z umělé hmoty. Druhá čelist, 

která je kovová, má lůžko, do něhož za-

padne po sevření čelistí držák sedla. Takto 

uchopeným sedlem můžeme pak opatrně 

natáčet do všech stran a upravovat jeho 

postavení (obr. 4). 

Kleště  
na otáčení čoček 

Kleště na otáčení čoček v očnicích 

obrub mají na čelistích upevněny kulaté 

segmenty s gumovými podložkami. Čoč-

ku vsazenou do očnice jimi uchopíme 

a upravujeme její rotační polohu, která 

má vliv nejen na konečný vzhled brýlí, 

ale je důležitá i kvůli dodržení korekčních 

požadavků, zvláště u torických, bifokálních 

a progresivních čoček. 

Tyto kleště by se neměly používat 

na otáčení polykarbonátových čoček 

s povrchovými úpravami, poněvadž hrozí 

nebezpečí jejich poškození. Také s ostat-

ními čočkami s povrchovými vrstvami 

musíme pracovat velmi opatrně!

Kleště na zkoušení 
velikosti čočky 
do kovové očnice 

Tyto kleště mají obě části čelistí za-

broušené do špičky (obr. 4). Při zkoušce 

velikosti čočky vložíme zabroušenou 

čočku do kovové očnice, pomocí kleští 

uchopíme oba duté válcové segmenty 

(očka očnice), kterými se očnice pomocí 

šroubu spojuje, a opatrně přitáhneme 

k sobě. Tak zkontrolujeme velikost za-

broušené čočky. Okraje očnic s očky pro 

spojovací šroubek musí k sobě přesně 

přiléhat. Nesmí se používat velká síla, 

aby se tenká očka nedeformovala nebo 

dokonce neroztrhla!

Základní sada kleští:
ploché široké – s kovovými i plas-•	

tovými čelistmi,

ploché špičaté,•	

ohýbací s jednou čelistí plas-•	

tovou,

štípací na kov,•	

prohýbací na očnice a stranice,•	

zkoušecí na velikost čoček do ko-•	

vových očnic,

nýtovací.•	

V příští části se budeme věnovat po-

suzování kvality zhotovených brýlí před 

vydáním zákazníkovi.

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz
Pokračování příště.

obr. 4  Zleva kleště na sedla, prohýbací na oč-
nice a stranice, nýtovací, zkoušecí 
na kovové brýle
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Progresivní čočky BS-AKTIV 
INT splňují všechna očekávání

nositelů progresivní korekce.

• široké zorné pole a ostré vidění na všechny vzdálenosti

• vynikající snášenlivost při všech denních činnostech

• bezproblémové a rychlé přivykání při střídání brýlí

• komfort vidění při rychlých změnách směru pohledu

• neomezená možnost volby moderní brýlové obruby 

• široká nabídka moderních materiálů

Optika Čivice s.r.o.
Ke Mlýnu 7, 530 06 Pardubice

Tel.: +420 971 303 303, Fax: ++420 971 303 306
e-mail: objednavka@optikacivice.cz

www.optikacivice.cz

progresivní design
nové generace
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Opomíjená simultánní metoda 
jemného sférického dokorigování

Mřížkový test

Už název tohoto článku vypadá leh-

ce komplikovaně. Nebojte se, milí 

čtenáři, rád vám téma vysvětlím 

a doufám, že srozumitelně.

Úvod

Na konci subjektivní monokulární 

refrakce, po kontrole a případné korekci 

astigmatismu oka musíme zkontrolovat 

sférickou dioptrii oka. Tuto finální kontrolu 

sférických hodnot oka nazýváme „jemné 

sférické dokorigování“ (v němčině „Stabile 

Kreuzzylindermethode“, v angličtině „Cros-

sed cylinder test“).

Pro jemné sférické doladění se v sou-

časné době využívá těchto metod (obr. 1):

sukcesivní metoda na běžném znako-•	

vém optotypu,

simultánní metoda na červeno-ze-•	

leném testu pro monokulární doko-

rigování,

simultánní metoda na mřížkovém •	

testu. 

Jemné sférické 
dokorigování 
na mřížkovém testu

Tato metoda je v praxi bohužel využívá-

na minimálně. Metoda je však lehce a rych-

le proveditelná a výsledky jsou dobré.

Princip

Jacksonův zkřížený cylindr o velikosti 

±0,25 D držíme před měřicími brýlemi tak, 

že minusová osa cylindru je ve vodorovné 

poloze (TABO 0°). Klient sleduje monoku-

lárně mřížkový test (obr. 2); v měřicí obrubě 

má dioptrickou hodnotu buď sférickou, 

nebo sféro-cylindrickou.

Držení zkříženého cylindru při tomto 
testu je absolutně nezávislé na kori-
gujícím cylindru a nemá s metodou 
„Jacksonova zkříženého cylindru“ nic 
společného. 

Mřížkový test je běžnou součástí 

téměř všech normovaných projekčních 

a LCD optotypů. Skládá se z černých vo-

dorovných a svislých linií. 

Simultánní
(vjemy nabízené 

najednou)

Sukcesivní
(vjemy nabízené 

následně)

Druhy
subjektivních

měřicích metod

obr. 1  Druhy subjektivního mě-
ření zraku
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Při emetropii účinkuje zkřížený cylin-

dr tak, že vodorovné linie jsou zobrazeny 

za sítnicí a svislé stejně vzdálené linie 

jsou zobrazeny před sítnicí. Klient vidí 

svislé i vodorovné linie stejně, lehce 

rozmazaně (obr. 3).

Při myopii vidí klient obrázek tak, že 

vodorovné linie vnímá zřetelněji, svislé 

linie vnímá rozmazaněji. Před okem 

přidržujeme sférickou dorovnávací lištu 

s minusovými dioptriemi tak, až uvidí obě 

linie stejně rozmazaně (obr. 4). 

Při hyperopii vidí klient obrázek tak, 

že svislé linie vnímá zřetelněji, vodorovné 

linie rozmazaněji. Před okem přidržujeme 

sférickou dorovnávací lištu s plusovými 

dioptriemi tak, až uvidí obě linie stejně 

rozmazaně (obr. 5).

Platí následující pravidla:
Vodorovné linie lepší = přidat minus
Svislé linie lepší = přidat plus
(Pozor, tato pravidla platí, když je zkřížený 

cylindr držen minusovou osou v poloze 0°. 

Při poloze 90° se toto pravidlo otočí).

Konkrétní postup

Není úplně jednoduchý. Jednou rukou 

musíte držet zkřížený cylindr s minusovou 

osou v poloze 0° před okem. Když udává 

klient rozdíl v černi u mřížkového testu, 

musíte druhou rukou za pomoci dorov-

návací lišty (obr. 6) předložit potřebnou 

dioptrii.

Změnou dioptrií docílíme rovnosti 

šedě nebo černě, svislých a zároveň 

vodorovných linií. Poté odložíme dorov-

návací lištu a zkřížený cylindr. V měřicí 

obrubě vyměníme původní sférickou 

hodnotu za novou a monokulárně se 

bude jednat i o finální sféru. Kdo používá 

při měření foropter, má teď situaci značně 

jednodušší. 

Hodnocení

Přednosti
Tato metoda je vhodná simultánní 

metoda pro kontrolu sféry. Je vhodná pro 

klienty s vyšším vizem s konečnou korekcí 

a plným vykorigováním astigmatismu.

obr. 2  Mřížkový test

obr. 3  U emetropie budou linie stejně vzdálené 
od sítnice. Klient udává stejnou čerň 
vodorovných i svislých linií.

obr. 4  U myopie budou blíž k sítnici vodorovné 
linie. Klient bude udávat, že vidí vodorov-
né linie černěji.

obr. 5  U hyperopie budou svislé linie blíž k sít-
nici. Klient bude vidět černěji svislé linie.
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Nevýhody 
Na hyperopicky zobrazené linie může klient začít ako-

modovat. Tím vznikne nebezpečí, že u klienta naměříme více 

„do minusu“, případně méně „do plusu“. Můžeme se však proti 

tomu bránit tím, že budeme vycházet z lehké myopie (obr. 4) 

a sféru budeme měnit pouze do té míry, až klient poprvé udá 

stejnou čerň vodorovných linií se svislými. 

Další nevýhodou tohoto testu je to, že plně nevykorigovaný 

astigmatismus může u tohoto testu doopravdy rušit.

Závěr

Modifikaci tohoto testu naleznete také při měření správné 

korekce do blízka, kde se však využívá binokulárně a je součástí 

kartičky foropteru u optotypu do blízka. Platí u něj stejná pravi-

dla změn korekce, jak jsou popsána výše. U osob s nižším vizem 

nebo s horší pozorovací schopností lze namísto zkříženého 

cylindru o velikosti ±0,25 D použít zkřížený cylindr o velikosti 

±0,50 D. Mřížkový test je ideální pro lehké a pokročilé presbyopy. 

U mladých akomodujících hyperopů a myopů přináší méně 

uspokojivé výsledky.

Budeme rádi, když si metodu „mřížkového testu“ vyzkoušíte 

v praxi a napíšete nám do redakce své zkušenosti s tímto testem, 

který se v České republice využívá jen vzácně. Dozvíme se tak 

alespoň další tipy, připomínky a nápady přímo z vaší praxe 

a rádi je zveřejníme.

Tomáš Haberland

oční optik-optometrista

tomas.haberland@meoph.com
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Diepes, H.: Refraktionsbestimmung, Verlag Heinz Postenrieder, Pforzheim, 1986

Care of the Patient with Presbyopia, American Optometric Association, St. Louis, 

1998

Požadavkem je vyšší odborné vzdìlání ve studijním oboru „diplomovaný
optometrista“ anebo úplné støední odborné vzdìlání v oboru „oèní optik“.
Zajímáme se pøedevším o kandidáty, kteøí dovršili praxi pìti let v oboru.

Nabízíme atraktivní pracovní pøíležitost, nadstandardní pracovní
podmínky v kombinaci s nadstandardním finanèním ohodnocením
s motivujícím systémem hodnocení.

Vzhledem k místu výkonu práce ve Slovenské republice se postaráme
o zabezpeèení ubytování a hradíme všechny náklady spojené

s pøesunem z Èech na Slovensko.

Je jen na Vás, co všechno mùžete v budoucnu získat!
Stabilní práce, kariéra, zázemí…

To vše s námi mùžete mít!

Obchodní spoleènost REGINA IMPORT, s.r.o.,
zahranièní spoleènost se silným postavením na slovenském

optickém trhu, hledá  – pracovníky
v souvislosti se svými plány další expanze.

OÈNÍ OPTIKY

ATRAKTIVNÍ PØÍLEŽITOST NA SLOVENSKU!

Jestli Vás naše nabídka zaujala, své žádosti, pøípadnì
jakékoliv další dotazy, posílejte e-mailem na adresu
praca@reginaimport.sk.
tel.: 00421366322208, fax.: 00421366322182

Placená inzerce

obr. 6  Sférická dorovnávací lišta – 
dobrý pomocník každého 
refrakcionisty.
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Tyto fotografi e nejsou počítačově upraveny, představují skutečný pohled přes čočku NuPolar® a přes běžnou čočku.
NuPolar® je ochranná známka společnosti Younger Optics.

POLARIZAČNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE
VÝRAZNĚ ZLEPŠUJÍ VIDĚNÍ

POHLED PŘES NEPOLARIZAČNÍ ČOČKU POHLED PŘES ČOČKU NUPOLAR®

polarizační brýlové čočky
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S cílem zlepšit rozsah služeb pro ná-

vštěvníky Mezinárodního veletrhu 

oční optiky SILMO připravil veletrh 

pro letošní rok opět inovace. Tento rok 

budou mít návštěvníci možnost ocenit 

workshop na téma merchandising. 

Vše proběhne v rámci nové sekce 

s názvem Atelier Merchandising, která 

bude určena optikům, resp. optikám, 

které hledají nové podněty a tipy, jak 

výlohu své optiky inovovat. Nová sekce 

se tedy zaměří na vše, co se týká výloh, 

vitrín a prezentace brýlí. Výloha je dnes 

totiž snad nejdůležitějším propagačním 

médiem, které má vliv na růst prodeje. 

Musí přilákat zraky kolemjdoucích a sti-

mulovat jejich zájem o koupi.

Atelier Merchandising bude umístěn 

přímo v srdci veletrhu a bude pojat jako 

otevřená, dynamická, viditelná plocha, 

jako prostor pro konkrétní ukázky naživo 

a všechny obchodní triky. Sekce nabídne 

inspiraci, jak naaranžovat výlohu podle 

různých témat. A navíc nabídne možnost 

konzultovat vše přímo s dodavateli pro-

pagačních předmětů či odborníky na vy-

bavení prodejen a výloh a merchandising. 

Snahou je nabídnout optikům praktické 

a konkrétní rady na základě jejich dotazů, 

například:

Jak mám upravit výlohu své optiky?•	

Jaké jsou poslední módní trendy?•	

Jak si mám vyzdobit výlohu tak, abych •	

moc neutratil?

Jak upravit výlohu malé prodejny?•	

Jak často mám měnit vzhled výlohy?•	

Zájemci z řad očních optiků se mohou 

zaregistrovat na www.silmoparis.com. 

Bude jim poskytnuta služba „na míru“ 

přesně podle toho, co pro svoji optiku 

potřebují. 

Nárok na konzultaci mají zdarma 

po celou dobu konání veletrhu. Konzulta-

ce budou pojaty zábavnou a interaktivní 

formou, takže optici budou mít možnost 

osvojit si všechny obchodní grify a vy-

tvořit pak výlohu, která poslouží svému 

účelu, ale zároveň přitáhne pozornost 

kolemjdoucích.

Další informace a zprávy o veletrhu 
naleznete na www.silmoparis.com. 

Z tiskových zpráv veletrhu vybrala redakce.

Okem skrz výlohu
do světa brýlí

Výherci SOUTĚŽE SILMO 2009
V minulém čísle jste měli možnost soutěžit o zájezd na veletrh SILMO 2009. 

Stačilo vyplnit soutěžní kupon a zaslat jej na adresu zastoupení veletrhu SILMO 
v Praze. Na začátku července byli za účasti zástupců SČOO vylosováni 2 výher-
ci – Marian NĚMEC, Otto Němec optika Velké Meziříčí, a Katarína GERBOCOVÁ, 
Optika Gerboc Snina. Oba výherci obdrží letenku + ubytování v Paříži během 
veletrhu SILMO v září 2009. Blahopřejeme.

Těšíme se na vás v Paříži 
od 17. do 20. září 2009!
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5.–7. 2. Brno – Výstaviště

OPTA 2010
a vystavovatelům poskytnout nový rozměr 

komfortu a umožňuje nové pojetí účasti 

na veletrhu. 

Stejně jako v minulých letech, tak 

i v roce 2010 bude mít veletrh své 

zvýrazněné téma. Po tématu vidění dětí 

a sportovní brýle přichází velice zajímavé 

a aktuální téma PRESBYOPIE +45.

3 dny veletržního 
businessu pro střední 
Evropu

V relativně krátkém čase a na jed-

nom místě budete mít možnost setkat 

se s těmi správnými cílovými skupinami 

Vašich potenciálních klientů. Očekáváme 

účast 6 000 odborných návštěvníků, 

převážně optiků a optometristů, kteří 

berou návštěvu veletrhu jako klíčové 

setkání s dodavateli. 

Veletrh OPTA je jedinečnou událostí 

v oboru a příležitostí k nalezení nových 

trhů a získání zajímavých obchodních 

partnerů, představení novinek pro sezonu 

2010 a efektivní kontraktaci.

Výhody pro Vás

Veletrhy Brno neustále přinášejí nové 

zajímavé nabídky všem společnostem 

zvažujícím účast na veletrhu OPTA. Proto 

neváhejte kontaktovat náš tým, který 

Vám všechny možnosti účasti na veletrhu, 

včetně výhod, bonusů a benefitů, sdělí. 

Za organizační tým

Ing. Věra Menšíková

ředitelka veletrhu OPTA

Vážené dámy, 
vážení pánové,

již šestnácté pokračování mezinárod-

ního veletrhu oční optiky, optometrie 

a oftalmologie OPTA se na brněnském 

výstavišti uskuteční v brzkém únorovém 

termínu v roce 2010, od 5.–7. února. Ráda 

bych Vás společně se Společenstvem 

českých optiků a optometristů a Optickou 

únií Slovenska na tuto akci pozvala. 

Poprvé v novém 
pavilonu a s novým 
tématem 

V roce 2010 se veletrh uskuteční 

v nové, nejmodernější hale v areálu 

výstaviště, v pavilonu P. Výstavní hala 

je připravena odborným 

návštěvníkům 

64



Česká oční optika 3/2009

NIKON
BRÝLOVÉ

ČOČKY

Te c h n o l o gi e ,  p re c i z n o s t ,  i n ov a ce

Japonská kvalita
pro vaše oči

Distribuce v ČR a SR:
Omega Optix, s.r.o.

Pražská 1012
250 01 Brandýs nad Labem

www.omega-optix.cz
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Přesná aplikace 

Překonané mýty 
o torických 
kontaktních čočkách

Bernd Bastel, mistr v oboru oční op-

tiky, je kontaktologem-specialistou 

a majitelem jednoho z největších 

institutů ve Vídni, který byl založen před 

50 lety. Je přesvědčen o tom, že mnoho 

klientů s astigmatismem promeškalo svou 

šanci na zlepšení vidění především proto, 

že s první generací torických čoček se 

vyskytly problémy, které vedly k mnoha 

mýtům o torických čočkách. Obtíže a po-

čáteční problémy s kontaktními čočkami 

předchozích generací vedly k vytvoře-

ní předsudků a mnoha mýtů, s nimiž 

jsme nyní konfrontováni. Tyto mýty však 

mohou být na základě dřívějších studií 

vyvráceny. 

Existuje u lidí s astigmatismem velký 
rozdíl ve vidění dosaženém pomocí toric-
kých a sférických kontaktních čoček?

Design moderních torických kontakt-

ních čoček je dán úpravou prizmatického 

balastu a okrajů čoček tak, aby zvýšil 

pocit komfortu při nošení. Čočky SofLens® 

daily disposable Toric pro astigmatismus 

používají stejný Lo-Torque™ Design 

s prizmatickým balastem jako torické kon-

taktní čočky SofLens® Toric a PureVision®. 

Vyrovnaný profil čočky slouží k tomu, aby 

se minimalizovaly rozdíly mezi stabilizací 

kontaktních čoček různou silou a osou 

cylindru a aby bylo dosaženo stabilizace 

čočky na rohovce. 

Tak je dosaženo výborné zrakové 

ostrosti bez ohledu na dioptrickou mo-

hutnost. Kontaktolog se při aplikaci čočky 

orientuje podle značky, aby zjistil, zda je 

poloha čočky správná. V kontrolní klinické 

studii nosilo 20 náhodně vybraných osob 

s nepatrným cylindrem 1 týden torické 

měsíční čočky o síle 0,75 dpt. V následu-

jícím týdnu byly tyto čočky nahrazeny 

sférickými a na konci týdne byla hodno-

cena zraková ostrost. Výsledky prokázaly 

významné rozdíly zrakové ostrosti i zrako-

vých funkcí ve srovnání s torickou měsíční 

čočkou, a to statisticky i klinicky.

Výsledky srovnání torických čoček 
SofLens® Toric v porovnání se sférickými 
čočkami:

zraková ostrost se zlepšila v průměru •	

o 1 řádek,

téměř všechny testované osoby s níz-•	

kým cylindrem mohly dosáhnout 

vizus 6/6,

více než 3x tolik osob s nízkým cylin-•	

drem mohlo dosáhnout vizu 6/5.

pro více klientů
s astigmatismem
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Jsou torické kontaktní čočky stejně komfortní jako sfé-
rické čočky?

Dnešní torické jednodenní kontaktní čočky nemají nic 

společného s tlustými nekomfortními torickými čočkami první 

generace.

Nedávno byla provedena klinická studie s více než 800 

nositeli kontaktních čoček s astigmatismem, kteří dříve nosili hyd-

rogelové čočky. Po 2 týdnech byli převedeni na čočky Lo-Torque 

SofLens Toric. Po 2týdenním nošení těchto čoček byli probandi 

požádáni o vyplnění dotazníku. Komfort přímo po nasazení čočky 

i na konci dne hodnotilo jako mnohem lepší u torických čoček 

ve srovnání s dříve užívanými čočkami zřetelně víc probandů. 

Tyto pokroky vedly autora k závěrům, že mnoho klientů 

dává přednost měkkým torickým čočkám před sférickými a že 

tato skutečnost byla dříve příčinou značného úbytku nositelů. 

V minulosti to bylo pro klienty s astigmatismem důležité. 

Společnost Bausch & Lomb věnuje velkou pozornost 

tomu, aby denní torické čočky pro astigmatismus poskytovaly 

nositelům dobrý pocit od okamžiku nasazení až do konce dne, 

tedy po celý den. 

Čočky SofLens daily disposable jsou dodávány v jednotli-

vých blistrech v roztoku, který obsahuje poloxamin. Ten vytváří 

plášť, jenž nasává vlhkost a funguje tak jako polštář, který čočku 

zahaluje. Pomalé uvolňování poloxaminu přispívá ke komfortní-

mu pocitu po celou dobu nošení čočky. Kombinaci tenké čočky 

a zvoleného roztoku v balení označuje společnost Bausch & 

Lomb jako technologii „ComfortMoist™“.

Vyžaduje aplikace měkkých torických kontaktních čoček 
delší čas?

Čas potřebný k aplikaci měkké torické čočky závisí přede-

vším na tom, zda je přítomna rotace čočky či zakřivení. S ohle-

dem na to realizoval Bernd Bastel velkou klinickou studii, kdy 

u více než 5 600 očí aplikoval čočky Lo-Torque SofLens Toric. 

Výsledkem bylo zjištění, že se správným zakřivením čočky a sta-

bilizovanou rotací bylo dosaženo dobrých výsledků. Tento stav 

popsala a zhodnotila stuttgartská optička Uta Smolik jednoduše: 

čočka byla zvolena, nasazena, a poté nošena.

Je vyšší cena torických čoček překážkou pro klienty?
V další studii nabídl Bernd Bastel 114 klientům s nízkým 

cylindrem (polovině z nich nebyl astigmatismus korigován 

dřívějšími aplikátory) možnost volby mezi měkkou torickou 

a sférickou čočkou, přičemž se diskutovalo o všech vlastnostech 

a přednostech čoček a na foropteru byly simulovány rozdíly 

ve vidění. 96 % klientů se po zhodnocení rozhodlo pro dražší 

torické čočky. Autor věří, bude možno cenový rozdíl přijmout. 

„Když si uvědomíme, jaké hodnoty klienti získají, jde jen o pár 

euro – to je méně, než zaplatí za dva šálky dobré kávy.“

Je vidění s asférickými čočkami u klientů s nízkým astig-
matismem tak dobré jako s torickými čočkami?

Morgan a spol. uveřejnili studii, v níž hodnotili vidění klientů 

s astigmatismem od 0,75 či 1,0 dpt korigovaných běžnými asfé-

rickými čočkami a torickými měsíčními čočkami při vysokém 

a nízkém kontrastu. Sférická aberace se zvyšovala při zvětšování 

průměru zornice (2, 4 a 6 mm). S torickou měsíční čočkou do-

sáhlo ve srovnání s asférickou čočkou zřetelně více probandů 

s šíří zornice 4–6 mm vidění 6/6 při vysokém kontrastu a vidění 

6/9 při nízkém kontrastu.

Poznatky k čočkám SofLens daily 
disposable Toric  
pro astigmatismus

V přípravné fázi měli specialisté v Evropě příležitost testovat 

tyto čočky na svých klientech. Odborníci z Německa, Rakouska 

a Švýcarska se shodli na tom, že i zkoumaní jedinci, kteří dříve 

nosili jednodenní kontaktní čočky, upřednostnili tyto nové. Pro 

kontaktology je dobré, pokud mohou dát svým klientům mož-

TM

Kontaktní čočky

NOVÁ ÚROVEŇ 
KOMFORTU A ZDRAVÍ 
v kontaktních čočkách

www. cocky-vidi.cz

Pouze pro odborníky, nenaleznete 
na internetu ani v lékárnách!

MEOPH s.r.o., tel: 241 411 236
e-mail: info@meoph.com

Placená inzerce
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kontaktologa je výhodou, že se sníží počet 

problematických případů a tím se ušetří 

mnoho času. 

Proto není divu, že počet nositelů 

denních kontaktních čoček stoupá na ce-

lém evropském trhu, a to téměř o 50 %. 

Jednodenní čočky jsou aplikovány stále 

častěji novým klientům, především těm 

mladým s dynamickým způsobem života. 

Jaké jsou pak vyhlídky nových cylindric-

kých jednodenních kontaktních čoček? 

Obstojí to, že se nabízí zlepšení vidění 

u nových klientů a také u těch, kteří dosud 

nosili sférické jednodenní čočky? Vyhlídky 

jsou jasné: asi 45 % nositelů měkkých 

kontaktních čoček má cylindr 0,75 dpt či 

více. Dosud však nosí méně než 1/3 z nich 

čočky, které korigují jejich astigmatismus! 

Z této situace vyplývá, že obrat u prodeje 

torických jednodenních čoček prudce 

poroste. V současnosti vzrostl o 60 %. Tento 

růst je založen na poptávce, ne na výměně, 

a znamená proto zvýšení obratu. 

Závěr

Skupina předních evropských specia-

listů se sešla proto, aby zhodnotila výsled-

ky získané na základě studie velkého počtu 

pacientů a určila, jak nové čočky SofLens 

daily disposable Toric pro astigmatismus 

mohou přispět k tomu, aby klienti do-

sáhli co nejlepší kvality vidění. Vzhledem 

k tomu, že měli možnost testovat kontakt-

ní čočky na svých klientech (byli mezi nimi 

i klienti s nekorigovaným astigmatismem 

a nositelé brýlí), sjednotili se v názoru, že 

tyto kontaktní čočky umožňují zlepšenou 

kvalitu vidění, jednoduchou manipulaci 

a komfort po celý den. 

Skupina specialistů došla tedy k důle-

žitému závěru, že kontaktologové v celé 

Evropě umožňují svým klientům výbornou 

kvalitu vidění a měli by se pokusit zahájit 

správnou aplikaci pro všechny klienty 

s astigmatismem. 

přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura:

Bastel, B.: Die richtige Anpassung für mehr Kunden 

mit Astigmatismus; überholte Mythen über torische 

Kontaktlinsen, DOZ 4/2009, str. 88–93

nost, aby se sami přesvědčili o výhodách 

nových kontaktních čoček. I velmi zkušení 

odborníci byli překvapeni výborným 

viděním svých klientů s novými čočkami, 

vynikající tolerancí, snadnou manipulací 

a hygienickými přednostmi, každý den si 

totiž klient bere nový pár čoček. 

Obchodní vyhlídky  
pro jednodenní  
torické čočky

Werner Brunbauer, obchodní ředitel 

společnosti Bausch & Lomb pro Německo, 

Rakousko a Švýcarsko, je přesvědčen, že 

cena není pro klienta nejdůležitějším fak-

torem. Ten hodnotí, jak vidí a jak vypadá. 

Faktem je, že mnozí klienti mají pocit, že 

brýle představují na obličeji cizí těleso. 

Například 1/3 lidí, kteří nosí brýle, je od-

kládá, když mají být fotografováni. Více než 

40 % lidí nenosí brýle rádo, více než 1/3 je 

nepovažuje za příjemné. 

Někteří uživatelé mají extrémně vysoké 

požadavky, když vyhledají specialistu, aby 

znovu dosáhli „normálního vidění“. Chtějí 

vidět dokonale každý detail, vnímat jas 

a perfektně také intenzivní barvy a okolí, jež 

se nebude jevit zastřené, nejasné a neostré. 

Očekávají, že jim bude nabídnut „nový pár 

očí“, jasné a nezkalené smyslové vnímání, to 

vše provázené pevným přesvědčením, že 

kontaktní čočky jsou snadno ovladatelné 

a spolehlivé i při řízení auta.

Můžeme tak rozsáhlé nároky splnit? 

A to zejména v případech, kdy se mění 

způsob života moderního uživatele?

Všechny tyto faktory spějí k jednomu 

závěru: používat denní kontaktní čočky se 

všemi jejich přednostmi. Mají schopnost 

splnit vysoké požadavky na zrakovou 

ostrost i na kvalitu vidění. Nabízejí vysoký 

komfort a lze je po celou dobu příjemně 

nosit. Náklady vyváží nižší časová nároč-

nost (čištění, roztoky), proto jsou vhodné 

zvlášť v dnešní hektické době. Hodí se i pro 

příležitostné používání (sport, dovolená, 

romantický večer bez brýlí).

Průzkum trhu sleduje úspěch jedno-

denních čoček již léta. Základ je v tom, že 

i pro kontaktology je to lákavá metoda. 

Tyto čočky mohou klientovi nabídnout 

rychlé řešení, jak získat dobré vidění v krát-

kém čase. Roztok není potřeba a úspěch 

je okamžitý. 

Rovněž klienti, kteří chtějí nosit brýle 

nebo sluneční brýle, se zajímají o jedno-

denní čočky. Jsou vyhledávány především 

mladými klienty. Vylučují četná rizika, 

která vedou k nespokojenosti (nedobrá 

manipulace nebo špatná hygiena). Pro 
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Den strávený před monitorem v klimati-
zované kanceláři je jedním ze způsobů, jak 
si přivodit syndrom suchého oka. Syndrom 
suchého oka, odborně Keratoconjuctivitis 
sicca, je způsoben narušením slzného filmu 
oka. Ten funguje jako přirozený ochranný štít 
a brání bakteriím uchytit se na povrchu oka. 
Současně oko zvlhčuje a vytváří na něm hlad-
ký optický povrch umožňující ostré vidění. 

Syndrom suchého oka se řadí mezi 
civilizační choroby a vyskytuje se u čím dál 
vyššího počtu lidí. Na vině jsou často externí 
vlivy – prašné prostředí měst, klimatizace 
v kancelářích, dlouhé hodiny strávené před 
monitorem, kdy pozorovatel zapomíná mrkat 
a tím nedochází k roztírání slzného filmu. Pro 
ženy představují rizikový faktor hormonální 

změny, kterými moderní ženy procházejí 
častěji než dříve. 

Suché oko může způsobovat velmi nepří-
jemné vjemy – oči pálí, štípou, jsou zarudlé, 
pacient může v oku cítit tlak nebo mít pocit 
přítomnosti cizího tělesa. Může se objevit i ro-
zostřené vidění. Lidé tyto problémy často řeší 
aplikací očních kapek, ne všechny jsou však 
vhodné. Kapky obsahující konzervační látky 
dále narušují slzný film oka. Znevýhodněni 
jsou i uživatelé kontaktních čoček, kteří se čas-
to musí jejich nošení během léčby vzdát. 

Oční kapky Oxyal jsou určené pro 
léčbu syndromu suchého oka. Neobsahují 
konzervanty, mohou je proto s klidem použí-
vat uživatelé všech typů kontaktních čoček. 
Oxyal obsahuje kyselinu hyaluronovou, která 

napomáhá rychlejší obnově epitelu rohovky 
a tím i regeneraci celého povrchu oka. Tato 
kyselina na sebe navíc váže vodu a spolu 
s přítomnými minerály udržuje oko v přiroze-
ném vlhkém prostředí.

Mnoho pacientů vyzkouší několik druhů 
očních kapek, než objeví ty pravé. Zkušenosti 
pacientů vypovídají o tom, že pro mnohé 
z nich je právě Oxyal poslední volbou. 
„Z praxe je zřejmé, že pacienti, kteří již vy-
střídali několik druhů kapek, nakonec zakotvili 
u Oxyalu, který po aplikaci v očích neštípe 
a výrazně zlepšuje oční komfort,“ uvádí 
postřeh ze své praxe doc. MUDr. Zuzana 
Hlinomazová. 

Oxyal je výrobek společnosti Santen Oy 
a je určen k léčbě lehčích forem syndromu 
suchého oka. Pro těžší formy je doporučován 
oční gel Oftagel, rovněž produkt společnosti 
Santen Oy. Doporučte svým zákazníkům 
Oxyal, který je vhodný pro uživatele všech 
typů kontaktních čoček. 

Proti unaveným očím můžete bojovat 
i s pomocí oční jógy. Speciální cviky naleznete 
na nově spuštěném webu www.jogaoci.cz  
nebo www.oxyal.cz. 

Na podrážděné 
a suché oči 

nepatří kapky s konzervanty

www.jogaoci.cz
kompletní jogínská 
sestava pro uvolnění 
vašich očí

Očima nahoru a dolů
Pohybujte očima pomalu nahoru (pohled k nebi) 
a dolů. Zopakujte desetkrát. 

Očima do úhlopříčky
Nejdříve pohybujte očima šikmě do levého dolního
rohu, poté pravého horního rohu. Opakujte desetkrát.

Kroužení očima
Nejprve kružte očima na jednu stranu, opakujte
pětkrát a poté na druhou se stejným počtem opakování.

OXYAL
Zacvičte se suchým okem–oční jógou s OXYALem

Jóga očím uleví, kapka Oxyalu je zregeneruje a zvlhčí. 
Oxyal neobsahuje konzervační látky, přináší očím přirozené zvlhčení 
a za pomoci kyseliny hyaluronové rychleji obnoví epitel rohovky oka. 

Je vhodný pro uživatele všech typů kontaktních čoček.

meditace pro vase oci
^ ^

#
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Zaslouží siteenageři

Vždy jsem se obával okamžiku, kdy 

mi rodič položí otázku: „Může už 

moje dítě nosit kontaktní čočky?“, 

anebo ještě hůře: „Chci, aby mělo kontakt-

ní čočky“. Tato problematika mě odjakživa 

zajímala. Je to bezpečné? Budou teenageři 

schopni dodržovat režim výměny a hygi-

enu nošení? Nebude trvat příliš dlouho 

naučit je aplikaci? Nestrávím mnoho času 

nad jejich vrtochy, zatímco brýle budou 

zase jen stručně a krátce „super“?

Upřímně řečeno, od toho, aby tee-

nageři nosili kontaktní čočky, mě velmi 

často odrazoval stín nejistoty, když jsem 

komunikoval s jejich rodiči. Jak plyne čas, 

škála čoček a roztoků se podstatně rozrůs-

tá a nové technologie nám přinášejí lepší 

výrobky. Zjistil jsem, že moje obavy jsou 

neopodstatněné a jsou spíše již minulostí. 

Mezitím jsem se stal velkým zastáncem 

kontaktních čoček jako možnosti zrakové 

korekce, která poslouží mým mladým 

pacientům. Existuje již několik studií, 

které potvrzují, že mladí lidé mohou být 

úspěšně korigováni kontaktními čočkami 

stejně jako dospělí a jsou také jejich velmi 

dobrými a spolehlivými nositeli.

Jaké výhody přináší 
teenagerům nošení 
kontaktních čoček?

Studie od Jeffreyho Wallineho a jeho 

kolegů z Ohio State University prokázala, 

jak čočky změnily vnímání 8 až 11letých 

myopů. Zjistili, že dětští nositelé kontakt-

ních čoček se cítili lépe fyzicky a měli lepší 

atletické schopnosti a sociální cítění než 

jejich vrstevníci s brýlemi. Předcházející 

práce ukázala, že kontaktní čočky výrazně 

zlepšily kvalitu života dětí a teenagerů. 

Lépe se cítili, vnímali svůj vzhled, byli 

spokojeni se svou korekcí a účastnili se 

různých činností. Je tedy velmi důležité 

zohlednit to, jaký způsob života naši paci-

enti vedou, nejen jejich zrakové potřeby. 

Berme na zřetel to, že jsme v pozici, kdy 

můžeme těmto mladým lidem změnit 

život.

Průměrný věk, kdy si lidé uvědomují 

potřebu zrakové korekce, je 13 let, hrajeme 

tedy důležitou roli v tom, abychom lidem 

v raném dospívajícím věku pomohli po-

chopit možnosti korekce zraku. Mladí lidé 

si zkoušejí čočky raději než dospělí, avšak 

jen třetina dospívajících ve věku 12–18 let 

hovořila o čočkách s očním specialistou. 

Výzkum ukazuje, že 65 % nositelů brýlí 

kontaktní 
čočky?
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ve věku 12–15 let má zájem nosit kontaktní 

čočky. Nyní je průměrný věk začínajícího 

nositele kontaktních čoček 19 let. Ukazuje 

se, že my odborníci tuto velkou část našich 

pacientů zanedbáváme, čímž se připravu-

jeme o úspěch v praxi. Proč tomu tak je? 

Odpověď mohou poskytnout následující 

tři překážky.

„Teenageři nejsou  
dostatečně zodpovědní 
v péči o čočky“

Teenageři jsou známí svým typicky 

riskantním chováním. Používají svoje 

zkušenosti a vědomosti k tomu, aby vy-

hodnocovali situace a poté podnikli další 

kroky, tak jako každý z nás. Někdy situaci 

nevyhodnotí nejlépe a udělají něco ne-

rozumného nebo nebezpečného. Mohli 

bychom tedy odbourat riziko a čočky 

jim vůbec nesvěřovat, anebo pouze 

za asistence zodpovědného dospělého. 

Alternativně můžeme nabídnout vysoce 

bezpečné čočky a zajistit, aby byli dosta-

tečně obeznámeni s jejich použitím.

Spolehlivost je základ. Všichni nositelé 

kontaktních čoček se chovají do značné 

míry nespolehlivě. Výzkum ukazuje, že 

spolehlivě se chovají 4 z 5 nositelů. Roz-

hodování o vhodnosti a spolehlivosti 

nositele je však vždy individuální. Je třeba 

mít na mysli, že ne všichni nositelé čoček 

se chovají nespolehlivě. Pravidla však ob-

čas neodpovídají jejich životnímu stylu. 

Uveďme si příklad. Nositel čoček navštíví 

přátele a rozhodne se u nich zůstat přes 

noc. Nemá sebou brýle ani náhradní 

čočky a roztok. Co tedy udělá? Půjde 

domů a zmešká zábavu? Přespí se svými 

jednodenními čočkami? Vyhodí čočky 

a půjde ráno domů s tím, že nevidí? Nebo 

jste tuto situaci očekávali a řekli jste mu, 

aby u sebe vždy nosil náhradní pár čoček 

v tašce nebo v peněžence?

Vybíráte-li kontaktní čočky a dopo-

ručujete-li režim nošení a péči o čočky 

jakémukoliv nositeli, zvolte to, co nejvíc 

odpovídá jejich každodenním potřebám. 

Aplikujete-li např. čočky někomu, kdo 

jede na turistiku do hor nebo stanovat 

a nebude mít možnost dodržovat zde 

hygienu, dejte mu čočky s prodlouženým 

nošením a se zvlhčujícími kapkami. Řekně-

te mu, že čočky jsou sice určené na denní 

nošení, ale při stanování si je může nechat 

i na přespání. Jakmile však začnou být 

nepohodlné, bude je muset vyjmout 

a druhý den použít brýle. To zlepší jeho 

kvalitu života a zároveň je to spolehlivé. Je 

důležité obeznámit pacienta již na začátku 

s procesem nošení a péče o čočky. O všem 

je třeba diskutovat přímo s teenagerem, ne 

s jeho rodiči (ti však musí být u toho!). Dů-

ležité je, aby oční specialista použil takový 

jazyk a přístup, aby mu teenager rozuměl. 

Je třeba s ním probrat i otázku financí, aby 

věděl o finančním závazku svých rodičů. 

Kampaň „Řekni to svýma očima“ byla uvedena pod záštitou instituce Academy 
for Eyecare Excellence a je zaměřena na získání nových nositelů kontaktních čoček, 
nové aplikace u dětí a teenagerů.



7474

může být asistent, který je nositelům blízký 

věkem – lépe si spolu porozumí. Problémy 

mohou nastat tehdy, když je při zaučování 

dítěte nebo teenagera přítomen rodič. 

Pokud se teenagerovi aplikace nepodaří 

napoprvé, mohou být rodiče v rozpacích. 

Někteří rodiče pak dávají rady jen proto, 

aby ukázali svou nadřazenost (hlavně 

samotní nositelé čoček!).

Hlavním klíčem efektivní konzultace 

je zaškolení pacienta a rodiče. Konzultace 

musí začít ještě před samotnou aplikací, 

komunikace musí být přímá, stručná 

a po celou dobu je třeba používat vhodné 

komunikační prostředky.

„Teenageři nejsou  
považováni za akcelerátor 
podnikání“

Představa, že mladá populace ne-

představuje ziskový segment na trhu, je 

mylná. I ostatní obchodní odvětví mohou 

potvrdit, že teenageři mají v dnešní době 

výraznou nákupní sílu a skupina 12–18le-

tých má velký a aktivní zájem o kontaktní 

čočky. Tím poskytuje očním specialistům 

možnost zvýšit jejich obchod. U dospíva-

jících pacientů byl zaznamenán mnohem 

menší počet odstoupení od čoček než 

u jiných věkových kategorií, což potvrzuje, 

že mají větší potenciál zvýšit obchodu pří-

jem a zůstávají stálejšími a více loajálními 

pacienty než dospělí. Oční specialisté tvrdí, 

že poté, co aplikují dítěti nebo teenagerovi 

čočky, si velmi často i jejich rodiče nosící 

brýle nechají aplikovat čočky, jakmile zjistí, 

jak je to jednoduché.

V dnešní době mají teenageři přístup 

k značnému množství finančního příjmu, 

ať už si vydělávají sami, nebo mají příjem 

od rodičů. Rodiče především rozhodují 

o zdraví dítěte a financích, proto si oční 

specialisté musí uvědomit důležitost 

vzdělání a osvěty rodičů a jejich dětí při 

komunikaci o životním stylu a výhodách 

nošení kontaktních čoček.

Jakým způsobem 
informovat o výhodách 
čoček

Informace o kontaktních čočkách jako 

o jedné z možností korekce zraku by měla 

být zmíněna již na začátku při prvním 

vyšetření zraku, například takto:

Reference: mladá nositelka čoček Imogen Ursell, 13 let
„Miluji své kontaktní čočky. Zvýšily mi sebevědomí, mohu sportovat, zlepšila 

jsem se v práci ve škole. Nemusím se stále bát o brýle, které mi pořád padaly. Nosit 

kontaktní čočky pro mě znamená, že mohu nosit „trendy“ sluneční brýle, vidím svůj 

obličej, když si nanáším make-up. Nasazování kontaktních čoček považuji za velmi 

jednoduché a jsou pro mě velmi pohodlné. Změnily můj život.“

Imogen Ursell ke mě přišla jako nová pacientka na začátku roku. Při konzultaci •	

s ní a s její matkou jsem nadhodil mimo jiné možnost nošení kontaktních 

čoček a tato možnost se jí hned zalíbila.

Při diskuzi o všech možnostech jsem jim předal i písemné informace, aby si •	

vše prostudovaly a zvážily doma.

Při další návštěvě jsem této mladé zákaznici předepsal čočky DAILIES® Aqua-•	

Comfort Plus. Po aplikaci ji má asistentka zaškolila v tom, jak se čočky nasazují 

a vyjímají a vysvětlila jí péči a důležitost pravidelných kontrol.

Po uplynutí zkušební doby se již Imogen nechtěla vracet zpět a čočky si •	

ponechala.

Přední výrobci už potřebu takové komu-

nikace pochopili a v této specifické věkové 

kategorii ji efektivně podporují.

„Aplikace čoček  
teenagerům zabere  
mnohem více času“

Studie J. Wallineho se věnovala kate-

gorii ve věku 8–12 let a 13–17 let a schop-

nosti lidí v tomto věku naučit se aplikaci, 

výběru a péči o kontaktní čočky. Mladší 

skupině to trvalo průměrně 42 minut, 

starší 30 minut – přibližně tak dlouho 

jako dospělým. Ukázalo se tak, že mladší 

věková kategorie nepotřebuje v průběhu 

prvních tří měsíců nošení kontaktních 

čoček na aplikaci výrazně víc času. Asis-

tenti v aplikačních střediscích mohou být 

vyškoleni v oboru poradenství týkajícího 

se manipulace a hygieny v oblasti kontakt-

ních čoček pro teenagery. Velkou pomocí 
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„Vaše dítě potřebuje pomoc při vidění do dálky, potřebuje 

lépe vidět, např. na školní tabuli, televizi, v kině, na vzdálené ob-

jekty. Je pravděpodobné, že s přibývajícím věkem bude častěji 

potřebovat brýle. V takovém případě se mu brýle určitě stanou 

menší překážkou při sportování, tělocviku, na hřišti, nebo se roz-

hodne, že brýle nechce nebo se mu nelíbí. V tom případě bude 

výhodnější nosit kontaktní čočky. Nezapomeňte tuto informaci 

ještě zopakovat na konci vyšetření a poskytněte pacientovi také 

písemnou informaci. Pokud jste na tuto důležitou informaci za-

pomněli, pak je velmi dobré položit otázku: „Jak zvládáš ve škole 

tělocvik a sportovní hry na hřišti? Dovolí ti tvůj učitel, abys měl 

brýle, nebo ne? Máš zamlžené vidění?“ Pokud rodič odpoví, že si 

myslí, že zrak jeho dítěte není až tak špatný, dejte rodiči vyzkoušet 

osobně přesný opak korekce jeho dítěte.

Profesionální růst a možnosti růstu obchodu závisí na ko-

lektivu každé provozovny. Zde by měli být schopni vysvětlit 

každému rodiči a jeho dítěti a teenagerovi všechny výhody 

a nevýhody všech možností korekce zraku a dát jim možnost 

správně se rozhodnout. Vše musí být pro zákazníky srozumi-

telné. Zdůrazněte, že si nevybírají mezi brýlemi a kontaktními 

čočkami. To, co jim nabízíte, je svoboda rozhodnutí, při jaké 

příležitosti zvolí kontaktní čočky a kdy brýle.

Poté, co si někteří rodiče a jejich dospívající děti zvolí 

variantu nošení kontaktních čoček, nedokáží se rozhodnout, 

zda zvolit jednodenní čočky (při každodenním nošení je to 

ta dražší varianta), nebo čočky s měsíční výměnou, u nichž je 

však komplikovanější čištění a péče. Co doporučit? Je důležité 

zúčastněným vysvětlit, že rozhodnutí při první aplikaci není 

definitivní, lze je v budoucnu změnit či doplnit. Na začátku 

může být nejlepším rozhodnutím jednodenní výměna čoček 

při sportu několikrát týdně. Jakmile teenager jednou vyzkouší 

svobodu bez brýlí, bude chtít nosit každý den čočky i v bu-

doucnu. Stejně tak může přejít na měsíční výměnu a silikon-

hydrogelové čočky.

„Dialog mezi pacientem a očním specialistou je velmi 
důležitý, jde především o vzdělávání teenagerů a rodičů 
v oblasti kontaktních čoček“

Jak vést komunikaci o výhodách 
kontaktních čoček?

Přistupujte ke každému klientovi individuálně a používejte 

srozumitelný jazyk. Mladým, technicky zdatným klientům je 

vhodné poskytnout spíše materiály on-line než „zastaralé“ letáky. 

Je také vhodné použít pěkné balení, přijatelné pro teenagery; 

udržíme tak jejich nadšení a zodpovědnost. Měli bychom myslet 

i na vhodné reklamy pro teenagery, které je zaujmou a přilákají 

jejich pozornost.

Závěr

Kontaktní čočky zlepší kvalitu života všech nositelů. Teena-

geři ocení jejich praktické výhody stejně jako dospělí pacienti. 

Mladí pacienti porozumí tomu, že s kontaktními čočkami je 

POZVÁNKA

celodenní odborné sympozium
termín konání:  3. října 2009, 10:00–16:00 hod

místo: nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 2

Předběžný program: 
přednášky související se všemi sekcemi akademie

Akademie pro specialisty

Akademie pro obchodníky

Akademie pro prodejní asistenty

Akademie pro studenty

Sympozium se koná ve spolupráci  

s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT.

Registrace na tel.: 800 122 020, 800 121 020 nebo  

na e-mailu objednavky.cibavision@cibavision.com

Pro více informací kontaktujte svého obchodního 

zástupce nebo náš zákaznický servis.

Edyta Pawlowska © www.f-f.cz
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V době dospívání, kdy si teenageři 

začínají uvědomovat sami sebe a noše-

ní brýlí může vést k tomu, že se neřídí 

předepsaným nošením, zvýší kontaktní 

čočky jejich sebevědomí a poskytnou jim 

flexibilitu při změně jejich vzhledu podle 

nálady, stylu a osobní preference. U mladé 

generace jsou rovněž populární barevné 

čočky. Ty vyžadují stejnou péči, proto je 

samozřejmě lepší, prodávají-li je odborníci 

místo pochybných prodejců.

Dodržování všech zásad se zlepší, když 

jsou kontaktní čočky předepsány na zá-

kladě životního stylu pacienta. Koncepce 

„nový den, nová čočka“ v případě jedno-

denních jednorázových čoček znamená 

lepší hygienu a odpovídá profilu nositele 

s aktivním životním stylem, např. spor-

tovce. U jednodenních čoček se potvrdila 

spolehlivost při dodržování zásad u 81 % 

nositelů. Se zlepšující se technologií, jako 

jsou např. čočky DAILIES® AquaComfort 

Plus, se zvyšuje i komfort a výhody jejich 

nošení.

Měsíční silikon-hydrogelové čočky 

přinášejí velký pokrok v propustnosti pro 

kyslík,  čočky Air Optix Aqua např. pro-

pouštějí až 5krát více kyslíku než běžné 

hydrogelové čočky. Výzkumy prokázaly, 

že pro teenagery je to výborná volba. 

Na doplnění můžeme uvést, že zásady 

správného nošení dodržuje 88 % nositelů 

měsíčních čoček; u nositelů čoček s dvou-

týdenní výměnou je to pouze 53 %.

Mark Draper, ředitel oddělení Profes-

sional Services ve společnosti Ciba Vision 

Velká Británie a Irsko, vysvětluje: „Dialog mezi 

pacientem a odborníkem je nejdůležitějším 

aspektem, zejména s ohledem na lepší 

vzdělávání teenagerů a jejich rodičů. Ve spo-

lečnosti Ciba Vision jsme rozpoznali potřebu 

oslovit přímo teenagery, a to kampaní 

„řekni to svýma očima, zkus to s čočkami“. 

Tato kampaň směřovala přímo k oslovení 

teenagerů tak, aby si vyzkoušeli kontaktní 

čočky. Kromě vzdělávacích materiálů, které 

slouží k podpoře odborníků spolupracujících 

s teenagery a jejich rodiči jsme vyvinuli také 

obsáhlé zdroje on-line a reklamní a propa-

gační materiály, které by měly vyvolat zájem 

a napomoci k tomu, aby si mladí zákazníci 

uvědomili výhody kontaktních čoček.

Proč bychom měli aplikovat 
čočky teenagerům ve větší 
míře?

Dnešní teenageři jsou již informová-

ni a obeznámeni s možnostmi korekce 

zraku a 66 % z nich by rádo vyzkoušelo 

nošení kontaktních čoček. Výzkum se 

zabývá pravdivostí mýtů o správnosti 

aplikace čoček teenagerům. Používání 

kontaktních čoček zlepšuje kvalitu života 

a zaručuje výhody, jako je sebedůvěra, 

flexibilita a výběr. Aktivní rozhovory 

o kontaktních čočkách mezi teenagery 

a využití všech dostupných pomůcek 

při zapojení mladé generace může 

napomoci k velkému rozšíření této za-

nedbané části obchodu a praxe. Není 

to těžké. Lze začít už dnes!

Přeložila Bc. Tatiana Mikušová,  

Professional Affairs, Ciba Vision,  

tatiana.mikusova@cibavision.com

Originál článku byl zveřejněn v časopise Optometry 

Today, červenec 2009. 

Autor článku Andrew J. Elder Smith, MSc FCOptom 

DipCLP FBCLA FAAO, pracuje ve společnosti Ciba 

Vision Professional Advisory Panel, a je členem insti-

tuce Ciba Vision Academy for Eyecare Excellence. Je 

majitelem obchodu, který získal cenu Contact Lens 

Practice v rámci ocenění Optician Awards za nej-

lepší provozovnu roku 2008. Obchod prodal v roce 

2008 a založil školicí poradenství Contact Solutions 

Consultants poskytující individuální školicí balíčky 

na místech vhodných pro každého klienta. Působí také 

na klinikách základní péče, binokulárního vidění a kon-

taktních čoček na Bradford University a od července 

2007 do ledna 2009 byl prezidentem British Chapter 

v American Academy of Optometry.

zraková ostrost při pohyblivosti oka přiro-

zenější, bez periferního zkreslení, odpadá 

zamlžování brýlí a nutnost schovávat 

se v nich před deštěm. Kontaktní čočky 

nemají žádná omezení jako brýle při spor-

tování, společenských činnostech nebo 

nošení slunečních brýlí.
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Nenajdete dva nositele, kteří 
by reagovali stejně.

Nikdy nevíte, jak bude nositel reagovat na kontaktní čočku, proto je lepší zvolit 

čočku s nejvyšší propustností pro kyslík - AIR OPTIX™ NIGHT & DAY™ AQUA.

Noční edém rohovky se může velmi lišit od nositele k nositeli – dokonce 

i když nosí stejný typ kontaktních čoček.5

Nenajdete dva nositele, 
kteří by se chovali stejně.
Když dojde na pravidla, každý nositel 

se chová jinak. Někteří nosí čočky celý 

dlouhý den. A mnoho z nich si zdřímne 

nebo přespává v čočkách – dokonce i 

když nejsou k tomu určené. 

45% nositelů měkkých 

kontaktních čoček přiznává, 

že náhodně usnou nebo si 

zdřímnou v čočkách alespoň 

jednou za měsích. 2

Z 20ti% nositelů, kteří v čočkách spí, jich 24% v čočkách spí 5 nocí i déle2, a to i navzdory 

skutečnosti, že tyto čočky mohou být nevhodné pro spaní.

Představujeme 

NOVÉ AIR OPTIX™ NIGHT & DAY™ AQUA – 

kontaktní čočky preferované nositeli, kteří se ne vždy 

řídí pravidly.**

*Průměrný centrální edém rohovky odpovídá nošení přes noc od -10,00D, -3,00D a +6,00D čočkám čtyřem úrovním Dk/t.

Dnešní životní styl 
vyžaduje fl exibilitu.

K Y S L Í K .  P O H O D L Í .  S P O L E H L I V O S T .

•  175 Dk/t – nejvyšší propustnost pro kyslík 

ze všech dostupných měkkých kontaktních 

čoček

•  lepší smáčivost3, díky AQUA zvlhčujícímu 

systému

•  snazší manipulace a pohodlnější aplikace 

díky novému zabarvení a indikátoru rub/líc1

•  vynikající odolnost proti usazeninám4

•  bez nutnosti nové aplikace

Také neradi připouštíte, že ne vždy se nositelé 

kontaktních čoček řídí doporučenými pravidly?** 

Někteří úmyslně, někteří náhodou.

Skutečnost je taková, že téměř polovina nositelů čoček 

spí, chce spát nebo si zdřímne v kontaktních čočkách – 

ať mají vhodné čočky nebo ne2.

Naštěstí nové AIR OPTIX™ NIGHT & DAY™ AQUA 

Vám poskytují jistotu, že doporučujete vylepšené pohodlí1 

a nejvyšší úroveň propustnosti 

pro kyslík,† a to dokonce i když nositelé nedodržují 

pravidla doporučená odborníkem.**

00097627_Sales_Aid_ND_CZ.indd   2 7.4.2009   11:19:13
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Uvedení nových 
silikon-hydrogelových 

kontaktních čoček

Nový produkt představil zástupce vý-

robce, anglické společnosti CooperVision,  

evropský manažer pro klinické studie 

a vztahy John R. Rogers. Východiskem jeho 

prezentace byla vzrůstající obliba silikon-

hydrogelových materiálů ve většině zemí 

s vysokým podílem měkkých kontaktních 

čoček na trhu. Stejný trend můžeme sle-

dovat také v České republice.

Kontaktní čočky Avaira® mají výhodné 

vlastnosti unikátní patentované techno-

logie AQUAFORM™, která se používá také 

při výrobě kontaktních čoček Biofinity®. 

Velkou výhodou výsledného materiálu 

je zachování dostatečně vysoké propust-

nosti pro kyslík a zároveň vysokého podílu 

vody v materiálu (46 %). Vysokou propust-

nost pro kyslík zajišťují dlouhé silikonové 

řetězce ve struktuře čočky. Jejich struktura 

umožňuje dosáhnout vysoké propust-

nosti pro kyslík s minimálním množstvím 

použitého silikonu. Nízký obsah silikonu 

pak pozitivně ovlivňuje nejen hydratační 

schopnosti materiálu, ale zároveň přispívá 

k nižším hodnotám modulu pružnosti 

čočky. Ten je u čoček Avaira® dokonce jen 

0,5 MPa, tedy velmi blízký hodnotám čistě 

hydrogelových kontaktních čoček.

Molekuly vody jsou ve struktuře 

materiálu zadržovány vodíkovou vazbou 

za atom kyslíku. Jejich vazba uvnitř čočky 

je pevnější a účinně brání uvolňování vody 

z čočky a následné dehydrataci. Povrch 

kontaktních čoček Avaira® není speciálně 

upravován. Jeho přirozenou vlastností je 

vysoká povrchová smáčivost, kdy tenká 

vrstvička vody působí jako přirozená ba-

riéra proti usazování depozit.

 

Všechny tyto vlastnosti jsou zárukou 

zdravého a velmi komfortního používání 

kontaktních čoček. Během studií nebyl 

zaznamenán výskyt zdravotních kom-

plikací objevujících se u starších typů 

Avaira®

Dne 11. 6. 2009, již tradičně v prostorách pražského hotelu 
Hilton, uvedla společnost Neomed s.r.o. na český trh nové 
unikátní silikon-hydrogelové kontaktní čočky Avaira®. 
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Nové kontaktní čočky 
Avaira®

Přirozeně smáčivé, 
neuvěřitelně pohodlné

‘the happy eyeland’

•  Méně silikonu a více vody, kontaktní 
čočky zůstávají vlhké a pohodlné

•  Propouštějí více kyslíku k oku

•  Měkčí a pružnější materiál 
s UV filtrem

•  Asférický design optické části 
pro lepší vidění

•  Zaoblené okraje výrazně zlepšují 
snášenlivost a celodenní pohodlí

www.neomed.cz

silikon-hydrogelových kontaktních čoček, jako jsou oblouko-

vité eroze rohovky (SEAL) nebo čočkou podmíněná papilární 

konjunktivitida (CLPC). 

Design kontaktních čoček Avaira® využívá optimalizovanou 

vícekřivkovou zadní plochu a má vylepšenou konstrukci zaob-

lených okrajů. Obě zlepšení v kombinaci s jemným materiálem 

mají zásadní vliv na celkový celodenní komfort. 

Přední asférická plocha zkvalitňuje optické vlastnosti čo-

ček a zlepšuje výsledné vidění s čočkou za všech světelných 

podmínek. Optická kvalita čočky je navíc zvýšena systémem 

neutralizace vlivu sférických aberací. 

Novinkou je také použití UV filtru. Spolehlivá ochrana proti 

záření v oblasti UV-B (absorpce přes 99 %) i UV-A (absorpce 78 %) 

je dalším zlepšením v oblasti eliminace zdravotních rizik.

Další součástí slavnostního večera bylo představení výsled-

ků studie, která proběhla na jaře tohoto roku v České republice. 

Soustředila se na hodnocení komfortu, vidění a manipulace 

z pohledu očních specialistů i koncových uživatelů kontaktních 

čoček. Oční specialisté hodnotili 92 % provedených aplikací 

jako výborné nebo velmi dobré. Stejně své zkušenosti s čoč-

kami Avaira® hodnotilo 85 % spotřebitelů. Ve svém konečném 

rozhodnutí se pro nové kontaktní čočky Avaira® jednoznačně 

rozhodlo 58 % zákazníků. Dalších 25 % zákazníků uvedlo, že 

nevnímá rozdíl mezi novou a původní kontaktní čočkou. 

Celé setkání, které uzavřela tombola, raut a příjemná spo-

lečenská konverzace, proběhlo v milé a přátelské atmosféře. 

Všem zúčastněným děkujeme za jejich zájem o naši novinku 

a přejeme jim mnoho spokojených zákazníků.

Parametry kontaktních čoček Avaira®

Materiál Enfilcon A s UV filtrem

Zakřivení (BC) 8,5 mm

Průměr 14,2 mm

Design sférická přední plocha, zaob-

lené okraje

Dioptrický rozsah +8,0 D až –12,0 D

Obsah vody 46 %

Středová tloušťka (–3,0 D) 0,08 mm

Dk 100

Dk/t (–3,0 D) 125

Manipulační zabarvení světle modré

Plán výměn měsíční

Režim používání denní

Balení 6 kusů v balení

Bc. Tomáš Dobřenský

optometrista, odborný konzultant, NEOMED s.r.o. 

tomas.dobrensky@neomed.cz
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pro pacienty
Přínos aplikace 

Astigmatismus, slovo, které u laické 

veřejnosti evokuje „velký problém“, 

„stigma“, „jizvu“, „ránu“ a podobně. 

Astigmatismus, jehož podstata je v konečném 

důsledku velmi jednoduchá, straší studenty 

optiky, optometrie či medicíny podobně 

jako i sestry, které vzpomínají na neúspěchy 

s odčítáním astigmatické korekce ze starých 

fokometrů. Většina odborné literatury se mylně 

domnívá, že grafické znázornění lomu paprsků 

do dvou ohnisek je dostatečně stravitelný způ-

sob vysvětlení, jak to u astigmatismu funguje. 

Když přidáme označení ohnisek řeckou abe-

cedou a přidáme definici jednotky lomu, tedy 

dioptrie, máme kapitolu do učebnice, která se 

stává postrachem. Určitě tomu tak není a je to 

jen otázka zvládnutí didaktiky problému. Je 

velmi důležité, aby se v dnešní moderní době 

každý, kdo má co do činění s korekcí refrakč-

ních vad, vrátil k počátkům a přelouskal bod 

za bodem, jak to funguje. V opačném případě 

pracuje s pocitem, že u astigmatismu má co 

do činění s něčím velmi komplikovaným.

Astigmatismus 
a zkušenost z mé praxe 

Patřím ke generaci oftalmologů, kteří byli ve-

deni k velké opatrnosti při korekci astigmatismu. 

Pod hrozbou deformace obrazu jsme volili sféric-

ký ekvivalent daleko častěji než přesnou torickou 

korekci. Pak přišla éra autorefraktorů a zjistili jsme, 

že skiaskopie a Hartinger – staří pomocníci, vymí-

rají. Po krátké závrati s přesností měření objektivní 

refrakce jsme došli ke smutnému závěru – ob-

jektivní refrakce nerovná se subjektivní refrakce 

(a co hůř – objevily se pojmy jako rohovkový 

astigmatismus, čočkový astigmatismus, sklivcový 

astigmatismus, sítnicový astigmatismus, celkový 

astigmatismus a přišly jiné názvy jako aberace 

nízkého a vyššího stupně, mapky rohovky získané 

keratotopografií). Věci se značně zkomplikovaly 

zpřístupněním aberometrie. V běžném životě 

nikoho nepřekvapí, že světlo procházející skrz 

nerovné sklo na druhé straně vytváří nerovný 

obraz nebo že světlo z lupy umíme koncentro-

vat na malý bod a zapálit jím kupříkladu kousek 

dřeva. Ano, až tak je to jednoduché.

A tak jsme se po nějakém čase vrátili 

ke staré pravdě: rozhodujícím faktorem u re-

frakce je subjektivní pocit korelující s největší 

zrakovou ostrostí získanou předkládáním 

kalibrovaných sklíček do zkušební obruby, resp. 

foropter. V běžné praxi zjišťujeme, že astigma-

tická korekce často zabezpečuje lepší vizus 

než sférická. Je to dáno tím, že čistá sférická 

vada je zřídka pravidlem. Zároveň jsme také 

vnímali nepříjemné zklamání z toho, že se lidé 

s vysokou zrakovou ostrostí v námi předepsané 

korekci vraceli s pocitem díry pod nohama, ne-

pravými úhly pravoúhlých předmětů a podob-

ně. Opatrnost u předpisu astigmatické korekce 

je u předpisu brýlí na místě, ovšem není tomu 

tak u aplikace kontaktních čoček.

Nízký astigmatismus

I malá astigmatická korekce – tedy ±0,75 d cyl.  

je důvodem ke zvážení dokorigování astigma-

tickou korekcí, protože vlivem eliminace vortex 

distance získáváme dobře tolerovanou korekci. 

Pacient s takto aplikovanými kontaktními 

čočkami se jen velmi obtížně smiřuje s korekcí 

pomocí brýlí čistě sférickou.

V mé osobní praxi zjišťuji, že téměř 80 % 

pacientů vyžaduje pro dobré vykorigování 

i astigmatickou korekci. Ještě větší vliv má 

dobrá korekce na předpis multifokální ko-

rekce. Zpravidla doporučujeme nácvik na cy-

lindr předtím, než předepíšeme multifokální 

korekci. Právě u těchto případů dosahujeme 

vysokého stupně zavázanosti pacientů. 

Pacienti s torickou 
korekcí jsou loajální

Závěrem tedy shrňme několik mnou 

odhalených pravd.

•  Astigmatická korekce se snáší v kontakt-
ních čočkách daleko lépe než v brýlích.

•  Aplikujeme čočky s plnou cylindrickou 
korekcí, kompromis není na místě a před-
stavuje riziko zklamání.

•  Před předpisem multifokální korekce 
často zvykáme pacienta na astigmatic-
kou korekci aplikací kontaktních čoček.

Předpokládám, že téměř všichni, kdo čtou 

tento článek, si řeknou, že všechno, co jsem „ob-

jevil“, je nad slunce jasnější a že jde o staré známé 

věci. Věřte, či nevěřte, po skončení aplikace, byť 

byla časově mírně náročnější, jež končí dobrou 

astigmatickou korekcí, se kterou je pacient spoko-

jený, máte v ulicích o jednoho reklamního agenta 

více. Ten čas navíc se do něj vyplatí investovat. 

Není nic lepšího v životě oftalmologa i aplikátora 

kontaktních čoček než věrný pacient.

MUDr. František Daboczi

s nízkým 
astigmatismem

torických čoček
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a okoUV záření

Optometristka Karen Walsh podává 

přehled očních patologických 

změn souvisejících s UV zářením, 

zabývá se problematikou poskytování 

patřičné ochrany a úlohou měkkých kon-

taktních čoček s UV filtrem.

Následky expozice kůže UV záření 

jsou všeobecně známy, 95 % lidí spojuje 

UV záření s kožními problémy a 85 % si 

uvědomuje riziko melanomu kůže.1 Pouze 

7 % lidí však spojuje UV záření s očními 

problémy.1 Právě oko je vedle kůže nejvní-

mavější k poškození slunečním světlem.2 

To je dostatečný argument pro to, aby 

optický průmysl a oční odborníci více 

informovali veřejnost o nebezpečí, které 

hrozí při expozici očí UV záření, a o nejlepší 

ochraně před ním. 

Co je UV záření?

Na úvod si vysvětleme, co je vlastně 

UV záření. Je to mnohem jasnější, pokud 

uvedeme, co UV záření není: nejedná se 

o světlo – UV záření není součástí vidi-

telného spektra. Je umístěno za modrým 

koncem viditelné části spektra elektro-

magnetického vlnění. Tvoří je vlnové 

délky 400 až 100 nm a dělí se na UV-A 

záření s vlnovou délkou 400 až 315 nm, 

UV-B záření s vlnovou délkou 315 až 

280 nm, UV-C záření s vlnovou délkou 

280 až 200 nm a UV-vakuum s vlnovou 

délkou 200 až 100 nm (obr. 1).3 Slunce je 

přirozeným zdrojem UV energie. Kratší 

a pravděpodobně mnohem toxičtější 

vlnové délky UV-C záření a UV-vakua jsou 

blokovány ozonem ve stratosféře a nedo-

padají na zemský povrch.3 V tomto článku 

se tedy budeme zabývat pouze UV-A 

a UV-B zářením.

Účinek UV záření 
a jeho mechanismus

Jakmile molekula absorbuje foton 

slunečního záření, je jeho energie převe-

dena na tuto molekulu.4 Způsob účinku 

UV záření závisí na jeho vlnové délce. 

Energie je nepřímo úměrná vlnové délce, 

s poklesem vlnové délky se zvyšuje ener-

gie. Z toho vyplývá, že UV záření s kratší 

vlnovou délkou má větší schopnost po-

škodit organismus. To potvrzuje fakt, že 

UVAUV BUV C

40 031528 0 7100 00 Vlnová délka (nm)

ULTRAFIALOVÉ VIDITELNÉ INFRAČERVENÉ

obr. 1  Spektrum elektromagnetického záření
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UV-B záření s vlnovou délkou 300 nm je 

přibližně 600x biologicky účinnější při 

poškozování oční tkáně než UV-A záření 

s vlnovou délkou 325 nm.5 Naopak čím 

delší je vlnová délka, tím hlouběji záření 

proniká do živé tkáně. Rozsah poškození 

UV zářením je dán vlnovou délkou, dobou 

trvání, intenzitou a délkou expozice. 

Některé účinky UV záření jsou příznivé. 

Jedná se například o jeho roli při tvorbě 

vitaminu D v kůži. Avšak stejné vlnové 

délky UV-A záření také způsobují úžeh 

kůže.6 UV-A i UV-B záření mohou poško-

zovat kolagenní vlákna a tím urychlovat 

stárnutí kůže. UV-A záření nepoškozuje 

DNA přímo jako UV-B záření, může však 

vytvářet reakční mediátory, jako jsou 

hydroxylové a kyslíkové radikály, které 

mohou DNA poškozovat. UV-A záření 

nezpůsobuje zčervenání kůže, proto 

nemůže být měřeno pomocí slunečního 

ochranného faktoru (SPF) testovaného 

u opalovacích krémů. Z hlediska ochrany 

kůže neexistuje vhodné klinické měřítko 

pro ochranu proti UV-A záření. Důležité 

je, že opalovací krémy chrání před UV-A 

i UV-B zářením. 

UV záření s kratší vlnovou délkou ozna-

čované jako UV-B způsobuje poškození 

na molekulární úrovni základního staveb-

ního kamene života – deoxyribonukleové 

kyseliny (DNA).6 Ta snadno absorbuje UV-B 

záření. Tím dochází ke změně tvaru mo-

lekuly přerušením hydrogenových vazeb, 

k tvorbě agregátů protein-DNA a přeru-

šení vláken šroubovice (obr. 2). Změny 

molekuly DNA často vedou k tomu, že 

enzymy tvořící proteiny nemohou „přečíst“ 

kód DNA v postiženém místě. Důsledkem 

může být tvorba vadných proteinů, nebo 

může dojít dokonce k odumření buňky. 

Následky expozice 
kůže UV záření

UV záření je nejvýznamnější příčinou 

vzniku rakoviny kůže.7 Je dobře známo, 

že zvýšená incidence maligního melano-

mu kůže souvisí s těžkými úžehy anebo 

s nadměrnou expozicí slunečnímu záření 

v útlém věku.8 Bylo také prokázáno, že 

UV záření je hlavním predisponujícím 

faktorem vzniku skvamocelulárního kar-

cinomu víček.9 Incidence bazocelulárního 

karcinomu na nosním křídle je významně 

vyšší než na ostatních místech tváře 

vystavených přímému slunci. Důvodem 

může být zakřivení oblasti očí, které má 

fokusující vliv a vytváří „horkou“ skvrnu 

na křídle nosu.10

Co může UV záření 
způsobit očním 
tkáním?

Absorpční charakteristiky 
očních tkání

Jak již bylo uvedeno výše, má UV-A 

a UV-B záření na biologickou tkáň rozdílný 

Dopadající 
UV záření

Zdravá DNA
DNA s lokálními 

mutacemi po 
expozici UV záření

obr. 2  UV záření může poškodit chemické vazby 
v DNA. Následkem toho se mohou ztratit 
nebo přemístit nukleotidy

obr. 3  Nitrooční filtrace UV záření očními tká-
němi

% absorpce
Duhovka

Sklivec

Sítnice
Čočka

Komorová tekutina

Rohovka

360

340

320
300

100

92
45

37
34

6
16

14
12

1

1
2

< 280

nm

2
36

48
52

obr. 4  Pterygium (se svolením Rachael Peter-
son, University of Waterloo, Kanada)
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370 nm (obr. 3).11 Expozice UV záření je 

považována za rizikový faktor v patogenezi 

mnoha očních změn.12, 13

Spojivka
Spojivka může být snadno poškozena 

UV zářením, které aktivuje rozsáhlou sérii 

oxidativních reakcí, jež mohou vést k odu- 

mírání buněk.14 Mohou vznikat skvamoce-

lulární karcinomy spojivky, které nejčastěji 

začínají v oblasti limbu.9 Studie ukázala, že 

oční melanomy, jako např. melanom chori-

oidey, jsou 8 až 10x častější u bělochů než 

u černochů.15 U obou zmíněných nálezů je 

za rizikový faktor považováno UV záření. 

Existují jasné epidemiologické důkazy, 

které podporují spojení mezi chronickou 

expozicí UV záření a tvorbou pterygia.16, 17  

Tato křídlovitá duplikatura spojivky pře-

růstající na rohovku je častěji pozorována 

u lidí, kteří žijí ve slunečných oblastech, 

a u těch, kteří pracují venku (obr. 4).12, 18,19 

Prevalence pterygia vznikajícího v oblasti 

nasální spojivky je vysvětlována fokusací 

periferního světla do mediální oblasti 

přední komory blízko rohovkových lim-

bálních kmenových buněk. Aktivně se 

množící kmenové buňky mají nižší práh 

citlivosti k poškození než rohovkové epi-

teliální buňky bez mitóz.20 

Méně jasný vztah byl zjištěn mezi  

UV zářením a vznikem pinguekuly12, 21 

s vysokou prevalencí v populaci žijící 

ve slunných a sněhem pokrytých oblas-

tech.22, 23

Rohovka
Vůči UV záření je citlivý rohovkový 

epitel a endotel, který není schopen re-

generace. Zvýšená expozice UV-B záření 

poškozuje antioxidační ochranné mecha-

nismy, čímž dochází k poškození rohovky 

a dalších tkání oka.24 Významná část UV-B 

záření je absorbována stromatem rohovky, 

proto jeho ztenčení při keratokonu nebo 

po refrakční operaci umožňuje, aby se více 

UV-B záření dostalo k čočce. Dosud však 

není prokázáno, zda chirurgické ztenčení 

stromatu zvyšuje riziko katarakty.25

Zatímco mnoho patologických změn 

spojených s expozicí oka UV záření je 

chronických a jsou potřeba roky, aby došlo 

k jejich rozvoji, fotokeratitida je jasným 

příkladem akutní reakce na UV záření. Je 

také známa pod názvem „sněžná slepota“ 

a jedná se o reverzibilní stav charakterizova-

ný velkou bolestí, slzením, blefarospasmem 

a fotofobií.26 Rohovkový epitel a Bowmano-

va membrána absorbují přibližně 2x více 

UV-B záření než zadní vrstvy rohovky.27 Při 

fotokeratitidě je postižen právě povrchový 

epitel. Vystavit se UV záření odraženému 

od sněhu po dobu jedné hodiny nebo 

pobývat 6 až 8 hodin na světle odraženém 

od světlého písku kolem poledne ke vzniku 

fotokeratitidy23 stačí. I při nižších úrovních 

expozice může docházet k lehkým přízna-

kům a očnímu diskomfortu.

Klimatická nodulární keratopatie nebo 

sféroidní degenerace jsou trvalé patolo-

gické změny charakterizované akumulací 

kapkovitých lézí v povrchovém stromatu 

rohovky.11 Chronická expozice UV záření 

v prostředí je považována za významný 

faktor jejich vzniku.16

Přední komora
V předněkomorové tekutině je ve vy-

soké koncentraci přítomen antioxidant 

kyselina askorbová (vitamin C). Má schop-

nost eliminovat volné radikály v komorové 

Nasální interpalpebrální oblast levého oka třináctiletého chlapce s pinguekulou

Temporální interpalpebrální oblast pravého oka jedenáctileté dívky bez pinguekuly

Kontrolní fotografie 
s rozvinutou pingue-
kulou

Odpovídající UV-fluores-
cenční fotografie ukazuje 
fluorescenci v oblasti 
pinguekuly

Odpovídající UV-fluores-
cenční fotografie ukazuje 
fluorescenci v temporální 
interpalpebrální oblasti 
vpravo

Kontrolní fotografie 
s normálním nálezem

obr. 5  UV fluorescenční fotografie odhalí časné 
změny způsobené slunečním zářením, 
které nejsou viditelné na standardní 
fotografii (se svolením Coronea)

vliv. Ten závisí na příslušné vlnové délce. 

Podobně existují i rozdíly v charakteristi-

kách absorpce UV záření očními tkáně-

mi. Nejvýznamnější úlohu při absorpci  

UV záření hrají v oku rohovka a čočka. 

Rohovka absorbuje většinu záření pod 

300 nm (UV-B), čočka primárně absorbuje 

UV-A záření s vlnovou délkou kratší než 
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tekutině a chránit před změnami DNA 

v čočce vyvolanými UV zářením.28 Jeho pří-

tomnost účinkuje jako filtr pro UV-A i UV-B 

záření a předpokládá se, že má ochrannou 

úlohu při patogenezi katarakty.29 Pacienti 

s kataraktou mají sníženou hladinu kyseliny 

askorbové v přední komoře30 a bylo zjištěno 

i snížení obsahu kyseliny askorbové v ko-

morové tekutině po expozici UV záření.31

Čočka
Čočka s věkem žloutne a ztrácí svou 

průhlednost, primárně kvůli ireverzibilním 

změnám proteinů způsobených stárnu-

tím, vrozenou predispozicí a expozicí UV 

záření.32 Bylo prokázáno, že expozice UV 

záření vede u pokusných zvířat ke vzniku 

katarakty a existuje zřejmé spojení mezi 

UV zářením a kataraktou i u lidí.34, 35, 36 Svě-

tová zdravotnická organizace odhaduje, že 

u 20 % z 12 až 15 milionů lidí, kteří ročně 

oslepnou na kataraktu, může být tento 

stav způsoben nebo zhoršen expozicí slu-

nečnímu záření.37

Čočka absorbuje UV-A i UV-B záření. Je 

vystavena třikrát většímu účinku UV-A slož-

ky, ale každý z typů záření působí jinak.38 

Významně pozitivní souvislost je uváděna 

mezi UV-B zářením a kortikální kataraktou, 

pravděpodobně existuje i souvislost se 

zadní subkapsulární kataraktou.39, 40

U stárnoucího oka jsou přítomny žluté 

chromofory vázané na bílkoviny, které 

účinkují jako filtry UV záření. Při expozici 

UV-A záření chromofory produkují reak-

tivní oxidační složky (ROS).41 Předpokládá 

se, že jejich zvýšená hladina v čočce může 

vést k poškození DNA a zkřížené vazbě 

mezi proteiny. Vystavovat se denně UV 

záření znamená následnou tvorbu ROS, 

což vede ke vzniku katarakty.42, 43

Sítnice
Díky filtračním vlastnostem čočky 

dopadá na sítnici velmi malé množství UV 

záření (1 % UV záření pod 340 nm a 2 % 

v rozmezí 340–360 nm), přesto některé 

studie spojují časný vznik věkem podmí-

něné makulární degenerace s delší dobou 

strávenou venku,12, 45, 46, 47 zatímco v jiných 

studiích tento vztah nebyl zjištěn.48 Nedáv-

no byl uveřejněn významný vztah mezi 

desetiletou incidencí časné věkem podmí-

něné makulární degenerace a nadměrnou 

expozicí letnímu slunečnímu záření.49

Riziko expozice  
UV záření

Úbytek ozonu
Atmosférický ozon představuje hlavní 

ochrannou bariéru před zářením s kratší 

vlnovou délkou. Blokuje nejen škodlivé 

UV-C záření a UV-vakuum, ale oslabuje 

i složku UV-B záření dopadajícího na zem-

ský povrch. Množství ozonu v horních 

vrstvách atmosféry, které závisí na poloze, 

roční a denní době, určuje množství UV-B 

a kratší části UV-A záření do 330 nm, 

kterému jsme vystaveni na zemském 

povrchu.50 Ztenčení ozonové vrstvy 

jednoznačně souvisí s UV expozicí a je 

příčinou zvýšení UV-B složky dopadající 

na zemský povrch. Po zákazu používání 

chlorofluorokarbonů (CFC) se odhaduje, 

že k obnovení hladiny ozonu nedojde dří-

ve než v roce 2050.51 Jak již bylo uvedeno, 

platí pro nás v praxi, že ochrana proti UV 

záření musí být považována za zásadní 

součást našeho poslání.52
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obr. 6  Průběh průměrné intenzity UV-B záření 
od východu do západu slunce pro dva 
vybrané dny (podle Sasakiho)
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Nadmořská výška a země-
pisná šířka

Úroveň UV záření je ovlivněna nad-

mořskou výškou, protože ve vyšší výšce je 

atmosféra tenčí a absorbuje méně UV záře-

ní, čímž se zde zvyšuje expozice. Množství 

UV záření se zvyšuje s klesající zeměpisnou 

šířkou, v oblasti rovníku je nejvyšší úroveň 

dopadající UV radiace.53

Kumulativní efekt
Je důležité si uvědomit, kdy jsme nej-

více vystaveni UV záření. Účinek UV záření 

se totiž kumuluje v průběhu života. Mnoho 

lidí má stále více volného času a rádi ho 

tráví venku. To společně s rostoucími 

životními nároky zvyšuje možnost expo-

zice a poskytuje dostatek času k rozvoji 

tkáňových změn.3, 54 Širší zornice a čiřejší 

oční média u dětí zvyšují možnost, že 

jim UV záření poškodí oči. Světová zdra-

votnická organizace uvádí, že z 80 % je 

člověk vystaven UV záření ve věku do  

18 let. Fluorescenční fotografie umožňují 

zobrazit případy časných poškození očí 

sluncem u mladých lidí, kdy tyto změny 

ještě nejsou viditelné za normálního 

osvětlení (obr. 5).55 Z uvedených důkazů 

je zřejmé, že je velmi důležité poskytovat 

ochranu proti UV záření od útlého věku 

a zajišťovat ji po celý život.

Zdroje expozice
Přibližně před 10 lety upozornil Voke 

na častý mýtus, že primární riziko UV 

radiace pochází z přímého slunečního 

záření.44 Expozice rozptýlenému UV záření, 

které vzniká při průchodu atmosférou 

a odráží se od reflexních povrchů, jako je 

sníh, budovy nebo voda, však hraje stejně 

důležitou roli. Množství rozptýleného 

nebo odraženého UV záření závisí na typu 

povrchu, například sníh odráží 80–94 % 

UV-B záření, zatímco voda pouhých 5–8 % 

záření. Nejedná se jen o to, že nepřímý 

vliv je zodpovědný za 50 % dopadajícího 

UV záření,56 ale zároveň se jedná o vliv, 

který běžné populaci nemusí být znám. 

Podobně většina oblačnosti nechrání před 

UV zářením, což může být nebezpečné, 

protože při zamračených dnech mají lidé 

pocit, že se nemusí chránit.44 Výzkum 

ukázal, že i při zamračených dnech s vy-

sokou oblačností je UV index oslaben 

velmi lehce na 0,9 oproti 1,0 v případě 

jasné oblohy nebo lehké oblačnosti. Vliv 

UV záření podstatně snižuje pouze déšť, 

mlha a nízká oblačnost.57

Expozice  
v neobvyklou dobu

Přibližně 80 % UV záření dopadá 

na zemský povrch mezi desátou až čtr-

náctou hodinou s výrazně vyšší úrovní 

především v letních měsících.56 Při nedáv-

ném výzkumu proběhlo měření expozice 

očí UV-B záření v průběhu dne v různých 

ročních dobách.58 V této japonské studii 

bylo zjištěno, že expozice oka UV záření 

je nejvyšší v průběhu rána a pozdního od-

poledne ve všech obdobích kromě zimy. 

Na jaře, v létě a na podzim byl vliv záření 

ve vrcholných obdobích časného rána 

a pozdního odpoledne přibližně dvakrát 

vyšší než v poledne (obr. 6). To je v rozporu 

s rozšířeným povědomím veřejnosti o tom, 

kdy dochází k maximální expozici oka 

UV záření. Je nutné informovat veřejnost 

o potřebě stálé ochrany proti UV záření při 

pobytu venku, a to v průběhu celého dne 

i celého roku.

Problematika ochrany 
před UV zářením

Tvar orbity a obočí poskytuje částeč-

nou anatomickou ochranu před přímým 

UV zářením, při ostrém světle dochází na-

víc k jeho další redukci díky přivírání očních 

víček. Odražené světlo však dopadá do ob-

lasti orbity stále.59 Anatomie očních adnex 

navíc přispívá ke snadnějšímu postižení 

rozptýleným nebo odraženým UV zářením, 

včetně toho, které se odráží od povrchu 

slzného filmu.56 Experimentálně bylo po-

obr. 7  Efekt fokusace periferního světla

brýlová čočka
s UV filtrem

Možnost expozice UV záření z periferních zdrojů 
přetrvává i při nošení brýlových čoček  
s UV filtrem

Pouze brýle

brýlová čočka
s UV filtrem

kontaktní čočka
s UV filtrem

Použití kontaktní čočky s UV filtrem poskytuje 
přídatnou ochranu

Sluneční brýle + 
kontaktní čočky s UV filtrem
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tvrzeno, že použití klobouku se širokým 

okrajem může snížit vliv UV záření na oči 

způsobem odpovídajícím ochrannému 

faktoru 4.60 Časté používání slunečních 

brýlí je spojeno se 40% snížením rizika 

zadní subkapsulární katarakty.39

Doporučování klobouků a sluneč-

ních brýlí je samozřejmě důležité, avšak 

v úvahu je třeba brát dva faktory. Zaprvé: 

používání brýlí v populaci se individuálně 

liší. Průzkumem bylo zjištěno, že většina 

lidí nenosí ochranu déle než 30 % času 

stráveného venku, navíc téměř čtvrtina 

nikdy sluneční brýle nenosí.61 Zadruhé: 

sluneční brýle nechrání před dopadem 

periferních paprsků do oka.62 Děti jsou také 

více náchylné k poškození UV zářením, 

protože mají širší zornice,63 průzračnější 

čočky,64, 65 stráví mnohem více času venku 

a přitom pouze 3 % z nich nosí pravidelně 

sluneční brýle.66

Efekt fokusace 
periferních paprsků

Uvádí se, že ve skutečnosti jsou perifer-

ní UV paprsky nejnebezpečnější.62 Coroneo 

publikoval v devadesátých letech hypotézu, 

která vysvětluje, proč se pterygia vyskytují 

především v nasální oblasti spojivky.67, 68, 69 

Úvodní studie ukázaly, že rohovka účinkuje 

jako čočka fokusující světlo dopadající 

na její temporální část do opačné strany 

oka. Anatomie nosu brání vzniku tohoto 

efektu opačným směrem tím, že na nasální 

limbus nedopadá světlo pod tak nízkým 

úhlem, který by umožnil fokusující efekt 

do oblasti temporálního limbu. Účinnost 

limbální fokusace je určena především 

tvarem rohovky a hloubkou přední komo-

ry, čímž by se dalo vysvětlit individuální 

postižení v různých prostředích.70 Bylo vy-

počítáno, že efekt periferní fokusace zvyšuje 

vrchol intenzity světla v oblasti nasálního 

limbu přibližně 20x oproti intenzitě dopa-

dajícího světla.69 Navíc je světlo stejným 

mechanismem koncentrováno do nasální 

oblasti čočky s vrcholem intenzity 3,7 až 

4,8x vyšším, než má dopadající světlo.71 

Předpokládá se, že fokusace periferního 

světla je faktorem přispívajícím ke vzniku 

katarakty. Podporuje to údaj, že vznik 

katarakty je nejčastěji pozorován v dolním 

nasálním kvadrantu.45

Ochrana očí před 
efektem fokusace 
periferního světla

K efektu fokusace periferního světla 

dochází u širokého rozsahu úhlů dopadu 

světelných paprsků, včetně velmi šikmých 

drah, které procházejí za frontální rovinou 

oka.72 Dobře navržené sluneční brýle 

brání téměř v celém rozsahu tomu, aby 

se UV záření dostalo k čočce,62 většina 

designů však neposkytuje dostatečnou 

boční ochranu.73 Ve skutečnosti bylo pro-

kázáno, že sluneční brýle s nepřiléhajícími 

obrubami poskytují jen malou ochranu 

před fokusací periferně dopadajících UV 

paprsků, nebo neposkytují ochranu vůbec 

žádnou (obr. 7).74

Kontaktní čočky  
s UV filtrem

Dobře aplikované měkké kontaktní 

čočky pokrývají celou rohovku a limbus. 

Přidání UV filtru do měkkých čoček posky-
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tuje ochranu obou těchto oblastí a vnitřku 

oka před přímými a odraženými UV pa-

prsky. Na rozdíl od některých slunečních 

brýlí také chrání před efektem fokusace 

periferního světla. Experimentálně bylo 

prokázáno, že kontaktní čočky z etafilconu 

A výrazně snižují intenzitu periferních UV 

paprsků fokusovaných do oblasti nasální-

ho limbu (obr. 8).74 Ochrana je poskytována 

u všech úhlů dopadu a autoři zdůrazňují 

možnost, že nošení kontaktních čoček 

s UV filtrem snižuje riziko takových očních 

chorob, jako je pterygium a časná kortikál-

ní katarakta. 

obr. 8  Efekt fokusace periferního světla – detek-
ce UV záření v oblasti nasálního limbu 
(podle Kwoka)
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Výzkum ochranného účinku kontakt-

ních čoček s UV filtrem nadále pokračuje. 

Vliv silikon-hydrogelových čoček při 

prevenci patologických změn rohovky, 

komorové tekutiny a čočky, vyvolaných 

UV zářením, je zjišťován týmem Ohio State 

University. Je-li rohovka vystavena UV záře-

ní, aktivují se zde matrix-metaloproteinázy 

(MMP), které jsou součástí zánětlivých 

kaskád. V přední komoře byly po expozici 

oka UV záření měřeny hladiny MMP a kyse-

liny askorbové s nasazenými kontaktními 

čočkami s UV filtrem a bez nich. Autoři 

se domnívají, že se jedná o jednu z prv-

ních studií, která prokazuje, že kontaktní 

čočky s UV filtrem jsou schopné chránit 

rohovku, komorovou tekutinu a čočku 

před patologickými procesy vyvolanými 

UV zářením.75

Některé kontaktní čočky poskytu-

jí ochranu před UV zářením, přičemž 

množství absorbovaného a pronikajícího 

UV záření závisí na materiálu a designu 

čočky. Kontaktní čočky s UV filtrem musí 

odpovídat standardům specifikovaným 

FDA a ISO, které jsou založeny na absorpční 

schopnosti minimální tloušťky čočky (často 

se jedná o –3,00 D).76 Pro 1. třídu je například 

požadována blokáda minimálně 90 % UV-A 

a minimálně 99 % UV-B záření, pro 2. třídu je 

požadována blokáda minimálně 70 % UV-A 

a minimálně 95 % UV-B záření.

Kontaktní čočky značky Acuvue  

(Johnson & Johnson Vision Care) jsou 

unikátní tím, že všechny splňují poža-

davky standardu 1. nebo 2. třídy (obr. 9).  

Schopnosti ochrany proti UV záření je 

u čoček značky Acuvue dosaženo při 

výrobě kopolymerizací UV absorbujícího 

monomeru benzotriazolu s monomerem 

čočky, například etafilconem A. Benzotria-

zol absorbuje UV-A a UV-B záření a je znám 

svou velkou stabilitou, pokud je polymeri-

zován.56 Bylo prokázáno, že přidání UV filtru 

do kontaktních čoček Acuvue neovlivňuje 

při denním nošení jejich klinické vlast-

nosti.77 Kontaktní čočky z galyfilconu A  

a senofilconu A s 1. třídou ochrany proti 

UV záření získaly jako první pečeť World 

Council of Optometry kvůli své schopnosti 

ochrany před UV zářením.

Studie, při které byly zjišťovány oslabu-

jící vlastnosti různých čoček na UV záření,78 

ukázaly, že čočky ze senofilconu A mají 

nejmenší propustnost UV záření (8,36 %), 

obr. 9  Ochrana před UV zářením u škály růz-
ných kontaktních čoček
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což splňuje standardy ANSI pro UV ochra-

nu.79 Byl zjištěn statisticky významný rozdíl 

propustnosti UV záření senofilconu A a ga-

lyfilconu A ve srovnání s jinými testovanými 

silikon-hydrogelovými čočkami bez UV 

filtrů. Autoři také vypočítali ochranný fak-

tor pro každou z testovaných čoček, který 

umožňuje kvantifikovat ochranu kontaktní 

čočkou před UV zářením podobným způ-

sobem jako ochranný faktor u opalovacích 

krémů. U senofilconu A byl nalezen nejvyšší 

ochranný UV-faktor mezi všemi testovaný-

mi silikon-hydrogelovými čočkami.

UV ochranu podle standardu 2. třídy 

lze také nalézt u některých dalších hyd-

rogelových a silikon-hydrogelových kon-

taktních čoček, např. u čoček Precision UV  

(výrobce CIBA Vision) a u čoček Avaira, 

Biomedics 55 Evolution a Biomedics 1-Day 

(výrobce Cooper Vision).

Vzdělávání v praxi

Pokud je pacientovi vysvětlena vý-

hodna ochrany před UV zářením, lze 

předpokládat velký zájem o kontaktní 

čočky s UV filtrem. Tři čtvrtiny nositelů 

kontaktních čoček jsou připraveny zapla-

tit více za čočky s UV ochranou.80 Navíc 

85 % rodičů teenagerů a mladších dětí 

zapojených do nedávné studie považuje 

UV ochranu za důležitou nebo velmi 

důležitou, když se rozhodují o tom, jakou 

kontaktní čočku by jejich dítě mělo nosit.81 

Informační materiály o ochraně před UV 

zářením mohou být použity při vyšetření 

a příjmu klienta. Součástí anamnézy by se 

měly stát otázky na životní styl a medikaci, 

aby byli podchyceni pacienti s vysokým 

rizikem. Při diskuzi následující po vyšetření 

je vhodné uvést způsoby, jak se může pa-

cient chránit před vlivem UV záření, jako je 

nošení přiléhajících slunečních brýlí vždy 

při pobytu venku a používání kontaktních 

čoček s UV filtrem.

Závěr

Zatímco současná úroveň znalostí 

o účinku UV záření na kůži je vysoká, nabízí 

se velká příležitost poučit 93 % pacientů, 

kteří nespojují UV záření s očními problé-

my. Oko je vystaveno UV-A i UV-B záření. 

I když je UV-B záření přítomno v menším 

množství, je pravděpodobně nebez-

pečnější vzhledem ke své vyšší energii 

a schopnosti přímo působit na DNA.

Existují epidemiologické a experimen-

tální důkazy o úloze UV záření u mnoha 

očních patologických změn, jako je pte-

rygium, fotokeratitida a katarakta. Účinek 

UV záření se kumuluje v průběhu života 

a riziko postižení je především u mladých 

očí. Důraz musí být kladen na ochranu 

proti UV záření začínající od útlého věku. 

K maximální expozici očí UV záření dochází 

v neočekávané době během dne (viz 

odstavec „Expozice v neobvyklou dobu“). 

Tato expozice není relativně ovlivněna 

výskytem oblačnosti, což zvyšuje význam 

ochrany v průběhu celého roku. Efekt foku-

sace periferního světla se podílí na vzniku 

nasálního pterygia a kortikální katarakty.

Sluneční brýle bez vhodné boční 

ochrany neposkytují prevenci efektu 

fokusace periferních paprsků. Používání 

měkkých kontaktních čoček s ochranou 

proti UV záření 1. nebo 2. třídy významně 

redukuje expozici nasálního limbu peri-

ferním paprskům. Kontaktní čočky s UV 

filtrem poskytují ochranu rohovce, limbu 

a vnitřním strukturám oka v situacích, kdy 

nošení slunečních brýlí není vhodné. Asi 

nejdůležitějším závěrem z hlediska paci-

entů je nutnost doporučit jim používat 

kombinovanou ochranu: klobouky se 

širokým okrajem, kvalitní sluneční brýle 

s přiléhajícími obrubami a těm, kteří potře-

bují korekci zraku, používání kontaktních 

čoček s UV filtrem. 

Přeložil MUDr. Jiří Cendelín
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1    Spotřeba kyslíku na celé ploše rohovky není ovlivněna nošením kontaktní čočky 1•DAY ACUVUE® TruEye™. Spotřeba kyslíku rohovkou byla zjišťována metodou podle Brennana. Brennan NA. Beyond flux: Total corneal oxygen consumption as an index of corneal oxygenation during contact lens wear. 
Optometry and Vision Science 2005; 82(6): 467–472

2   JJVC, data on file 2009
* Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují sluneční brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí.

1•DAY ACUVUE® TruEye™ a HYDRACLEAR®1 jsou ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2009.

4 DIMENZE ZDRAVÝCH OČÍ

OCHRANA ZDRAVÍ OČÍ
Nejvyšší úroveň ochrany proti UV záření 

dostupná mezi všemi jednodenními 
kontaktními čočkami.

Oči chráněné proti UV záření *

ZDRAVÍ, KTERÉ UVIDÍTE
Spotřeba kyslíku1 (100%) odpovídá oku

bez nasazené čočky.

Klidnější, světlejší oči

KAŽDODENNÍ ZDRAVÍ
Hygiena a pohodlí nové, 
svěží čočky každý den.

Svěží oči

ZDRAVÍ, KTERÉ POCÍTÍTE
Hedvábně jemné a smáčivé2 kontaktní 

čočky díky technologii HYDRACLEAR®1 

Pohodlí pro oči

Velký krok 
vpřed 

• dioptrie:  od -12.00 do +6.00
• zakřivení: 8.5 a 9.0

dioptrie: ddioptrie d

NOVĚ
od 14. září 

ve zdravém nošení 
kontaktních čoček

1•DAY ACUVUE® TruEye™ 
první jednodenní silikon–hydrogelové kontaktní čočky na světě

1DTE_CeskaOcniOptika_A4_INSIDE_0709_TISK.indd   1 29.7.2009   11:42:41
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1•DAY ACUVUE® TruEye™ 
první zkušenosti z praxe

Společnost Johnson&Johnson představila na český a slovenský trh světovou novinku, první jednodenní silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky na světě - 1·DAY ACUVUE® TruEye™ - kontaktní čočky, které v sobě snoubí všechny výhody jednodenního 

jednorázového nošení a zároveň výhody silikon-hydrogelového materiálu.

Zdroj dat: Johnson&Johnson Vision Care, výsledky testování produktu - panel 16.4.-7.5.2009

Kontaktní čočky 1·DAY ACUVUE® TruEye™  byly vyvinuty 
s ohledem na stále větší důraz na zdraví očí. Proto jsme se 
zeptali kontaktologů, kteří se podíleli na prvních aplikacích 
1·DAY ACUVUE® TruEye™, na jejich názory a zkušenosti.

Zkušenosti kontaktologů
• snadná manipulace 

• velmi dobré optické vlastnosti

Děkujeme všem kontaktologům, kteří se podíleli na prvních aplikacích nových kontaktních 
čoček 1·DAY ACUVUE® TruEye™ a poskytli nám zpětnou vazbu.

Základní statistika souboru
Kontaktní čočky 1·DAY ACUVUE® TruEye™ 
byly aplikovány následujícímu vzorku 
populace v České a Slovenské republice:
 • počet aplikací (nositelů): 303
 • v období 16.4.- 7.5.2009 
 • výsledky poskytlo celkem 38 kontaktologů

1·DAY ACUVUE® TruEye™ je ochranná známka JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2009.

S kontaktními čočkami 1·DAY ACUVUE® TruEye™ bylo 
zaznamenáno zlepšení vízu a celkové spokojenosti nositelů. 
Převážná většina pacientů, kteří absolvovali zkušební 5-ti denní 
nošení těchto kontaktních čoček chtělo pokračovat v nošení 
1·DAY ACUVUE® TruEye™, a to jak prvonositelé tak stávající 
nositelé jiných typů kontaktních čoček.

Toto jsou reakce některých kontaktologů:
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Zkušenosti nositelů
• zlepšení vízu 

• celková spokojenost

• snadná manipulace zejména pro prvonositele 

• výborná volba pro prvonositele 

• kvalita & zdraví 

• pohodlné nošení

„Při aplikacích jsme si nevybírali žádné specifi cké pacienty, mezi 
zákazníky byli jak stávající nositelé kontaktních čoček, tak prvonositelé.                   
Zhruba 90 % mých pacientů bylo s těmito kontaktními čočkami absolutně 
spokojeno, především si pochvalovali jednoduchou manipulaci, 
kvalitní vidění a pocit pohodlí, které s nimi zažívali. Já osobně bych 
se pravděpodobně zaměřila na kategorii mladších zákazníků, kteří 
budou rychleji reagovat na to, že jde o to nejkvalitnější, co jim můžeme 
v současnosti nabídnout.“
MUDr. Bronislava Čermanová, oftalmolog. Lekáreň Energia, Sliač

„S čočkami se výborně manipuluje a tím usnadňují aplikátorovi práci i 
čas. Jsou vhodné zvlášť pro prvonositele právě díky snadné manipulaci. 
Čočku bych doporučil všem, kteří chtějí pro své oči to nejlepší a rádi 
zkoušejí nové technologie.“
Jakub Vrba, optometrista, FOKUS® optik Mostecká, Praha

„Naše první zkušenosti potvrdily předpoklad, že kontaktní čočky jsou 
vhodné pro klienty, kteří dbají o své zdraví a kteří hledají kvalitu bez 
kompromisů. Pacienti uváděli, že využijí tyto čočky především pro své 
celodenní volnočasové aktivity.“
Ing. Jiří Panenka, optometrista, Optik Panenka, Hradec Králové

„Spolu s mými kolegyněmi jsme byly mile překvapeny, že je to čočka 
velmi příjemná, i na aplikaci. Většina našich klientů byla spokojená, 
a proto bych ráda vzkázala našim budoucím klientům a nositelům 
kontaktních čoček, že mám pro ně dobrou zprávu: Čočky jsou pohodlné, 
zdravé, dobře se nasazují a optické vlastnosti jsou výborné. Navíc tyto 
čočky nabízí vyvážený poměr cena, kvalita.“
Šárka Stašová, optometrista, Optik Panenka, Hradec Králové

„Nebyly žádné problémy. Žádné problémy 
s manipulací, žádné problémy s vízem.                                                                                                                                      
Zejména vidění bych vyzvedla jako nejlepší stránku těchto čoček, 
pacienti si velmi chválili vízus.“
Alenka Kurovská, optometrista, Wichterle & Václavík

„Já jsem s prvními aplikacemi velmi spokojena. Po vyzkoušení jsem 
měla spoustu spokojených zákazníků a já jsem také spokojena, že 
se klienti vracejí a vše je bez problémů. S touto čočkou se výborně 
manipuluje, a proto bych jí doporučila jako čočku první volby, zvláště pro 
prvonositele.“
Lenka Stárková, optometrista, Optik Stárková, Kolín
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Křížovka o ceny
Vážení luštitelé, v tomto čísle pro Vás tajenku připravila firma SAGITTA Ltd., spol. s r.o., která rovněž věnovala ceny pro výherce. 

„Zveme oční optiky na ochutnávku...“ – dokončení v tajence.

Vyluštění tajenky zašlete do 30. 9. 2009 na adresu redakce: EXPO DATA spol. s r.o., Česká oční optika, Výstaviště 1, 648 03 Brno. Z došlých 

odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří obdrží jako cenu exkluzivní značkové sluneční brýle.  

Výherci z č. 2/2009: exkluzivní značkové sluneční brýle získávají Kateřina Pulcová, Luhačovice; Emílie Olivová, Optika Olivová, Holice; 
Eva Floriánová, Bučovice. Správné znění tajenky z č. 2/2009: Už jen červen ke splnění podmínek soutěže Sagitty a Seika.


