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Tenhle míček není nový!!!
Už na něm chybí 236 vláken.”

VARILUX PHYSIO® 2.0

OBJEVTE NOVOU W.A.V.E. 2.0® TECHNOLOGII
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Vážené čtenářky

a vážení čtenáři,
jak se tak občas procházím Prahou a jinými
českými městy, bezděky nakouknu do optických výloh. Někdy si říkám, že je to snad
už úchylka, po těch letech, a stejně mi to
nedá. Jak to dělají tam a jak zase jinde, co
bych se kde mohl přiučit.
Mnohdy si říkám, že náš klient vlastně
v optice ani nepotřebuje peníze. Tu mu
změří zrak zdarma, tu dostane zadarmo
druhé brýle a slevy mezi padesáti a osmdesáti procenty jsou téměř samozřejmostí.
Dokonce jsem četl, že když mi bude sto let,
dostanu celé brýle úplně zadarmo! Kolik
je mezi námi asi stoletých, říkám si? A pak

mi najednou dojde, že já stojím na druhé
straně pultu a tudíž bych měl tyto závazky
plnit. Je mi smutno, když degradujeme
práci, na kterou jsme mnoho let studovali,
tím, že ji provádíme zcela zdarma. Myslím,
že daleko lepší cestou je dělat naši práci
tak dobře, abychom se nemuseli stydět
nechat si za ni zaplatit.
Jel jsem ten den ještě do servisu pro
zimní pneumatiky. Vyučený automechanik
si bez uzardění řekl o tisícovku za hodinu
práce. Pak jsem šel k zubaři a představte si,
že mu bylo úplně jedno, kolik mi je let...
Mgr. Vilém Rudolf
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PŘIJĎTE K NÁM NA SKLENIČKU
A VYZKOUŠEJTE NOVOU KOLEKCI BRÝLÍ BEAUSOLEIL.
Veletrh Opta, 5. – 7. 2. 2010
Pavilon P, stánek č. 8.

Omega Optix, s.r.o.
ČR – Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
www.omega-optix.cz
SR – Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica
www.omega-optix.sk
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PRO VAŠE ZÁKAZNÍKY
ESSILOR PŘINÁŠÍ ROZŠÍŘENÍ VIDĚNÍ S V

V roce 2006 se poprvé na trhu objevila revoluční brýlová
čočka Varilux Physio. Poprvé tak mohli nositelé brýlí
na vlastní oči zažít Vidění s vysokým rozlišením.
Tuto zkušenost umožnili dvě zásadní inovace W.A.V.E.
technologie (kalkulace brýlové čočky) a Advanced Digital
Surfacing (výrobní proces).
Díky své nabídce vyšší ostrosti detailů, širšího zorného
pole a zvýšením kontrastu se brýlová čočka Varilux Physio
stala „referenční” brýlovou čočkou pro všechny oční optiky,
optometristy a hlavně pro koncové uživatele brýlí.
Díky technologii digitálního zpracování povrchu, která
otevřela dveře neprozkoumaných horizontů optiky a umožnila
nám rozdělit složitý progresivní design na obě plochy
brýlové čočky (DDV technologie), můžeme aplikovat
do výroby výsledky výzkumu a vývoje mnohem rychleji.
To je i důvod, proč pravě nyní uvádíme novou generaci
multifokálních brýlových čoček Varilux Physio:

Varilux Physio 2.0.

VARILUX PHYSIO® :
CELOSVĚTOVÝ ÚSPĚCH

Proč nová generace?
Protože deset roků výzkumu pro
zdokonalení wavefront technologie
nám

umožnily

použít

8 patentů*

některé

průlomové technologie. Dnes
jsme v pozici, která nám umožňuje

20 milionů prodaných brýlových čoček
1 nový nositel každých 10 vteřin

uvést na trh brýlovou čočku,
nabízející a vyšší výkon než Varilux
Physio a ještě více odpovídající
potřebám nositele.

Dioptrický rozsah a materiály, které plně uspokojí
potřeby nositelů
96%** očních optiků a 97%** koncových nositelů
je naprosto spokojeno s těmito brýlovými čočkami

* pro standardní variantu
** Zdroj: Studie o Varilux Physio, 5000 očních
optiků, 9 zemí, 2007
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NÍ S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM

Od W.A.V.E k W.A.V.E. 2.0®

2006

Díky W.A.V.E. technologii přinesla brýlová čočka Varilux Physio revoluční
změny. Poprvé tak bylo možno zohlednit úplné svazky světelných paprsků,
které vstupují do oka a pomocí kterých nositel vidí svět okolo sebe.

+

W.A.V.E. technology®

2010

Advanced Digital
Surfacing™

Rok 2010 představuje novou etapu v našem mistrovství práce s vlnoplochami.
Dnes navíc k analýze celého svazku světelných paprsků přidáváme výpočet
pro každý možný průměr pupily. To je W.A.V.E. 2.0 technologie.
Pouze digitální surfacing umožňuje zpracování pro aplikaci přesné kontroly
vlnoploch.

+

W.A.V.E. 2.0 technology®

Advanced Digital
surfacing™

No to byl

rok!

M

áme za sebou rok 2009.
První rok, kdy bylo v oční
optice díky krizi všechno
jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Je
určitě důležité a prospěšné trochu se
ohlédnout. Text, který právě začínáte
číst, se však v žádném případě nedá
nazvat analýzou roku 2009.

graf 1

Vývoj nezaměstnanosti v ČR od roku
1993 v procentech
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Jaký tedy rok 2009 byl? Na začátku si
připomeňme některá makroekonomická
čísla celé České republiky. K těm základním
určitě patří vývoj nezaměstnanosti, inflace
a samozřejmě HDP. V grafu 1 je pro lepší
přehled zobrazena nezaměstnanost v ČR
v delším časovém pásmu. Jak je vidět, nezaměstnanosti okolo 10 % jsme již jednou
v historii dosáhli a rozhodně to nebylo
v čase krize. V každém případě je to velmi
nepříjemná situace, obzvláště když víme,
že některé regiony dosahují výrazně vyšších čísel, na rozdíl od velkých městských
center, kde je tato situace výrazně lepší –
např. tradičně v Praze.
Stejně důležitý jako nezaměstnanost
pro ekonomiku je i vývoj inflace. Každý,
kdo tento vývoj pozorně sleduje a má dobrý přehled o své firmě, dobře ví, jak se tento
ukazatel projevuje v jeho každodenní
činnosti. Příkladem jsou stoupající nájmy,
náklady na elektřinu či zájem zaměstnanců
o zvednutí mzdy. V grafu 2 je ve stejném
časovém pásmu zobrazena inflace v ČR.
Při pohledu na průběh křivky se chce až
spekulativně říci, že po takovém vzestupu
v roce 2008 jednoduše k nějaké korekci
dojít muselo.
Posledním z mnoha makroekonomických ukazatelů, který jednoznačně poukazuje na skutečný stav úspěchu hospodaření celé ČR, je hrubý domácí produkt.
Tedy vše, co jsme společně za uvedený
rok vyprodukovali. V grafu 3 jsou vidět
typické cykly hospodaření volného trhu –
jednoduše reálný svět, každodenní život.

Po vzestupu je propad, následně stagnace
a pak opět růst. Jen nikdy přesně nevíme,
kdy to bude, jak dlouhé bude jednotlivé
období a jak bude významné. Dovolím si
v této souvislosti vyjádřit jakési heslo podnikatele: Dobrý podnikatel se v čase růstu
připravuje na krizi (pokles) a v čase poklesu
na růst. Při pohledu na růst HDP a na předchozí graf s inflací je vidět paralela obou
těchto ekonomických ukazatelů.

Optický svět v České
republice
Jak se s výše uvedenými makroekonomickými ukazateli vyrovnal náš
optický svět? Podívejme se na ukazatel
(něco jako HDP v oční optice) – růst nebo
pokles maloobchodních tržeb v optice.
Graf 4 poskytne na tuto otázku odpověď.
Po neuvěřitelných letech růstu (v podstatě
od privatizace optik od roku 1990–1993),
kdy tak trochu fungovalo v podvědomí
nás všech heslo „ať děláš, co děláš, v optice vyděláš“, došlo k první výrazné změně
tohoto trendu. Nutno říci, že tato změna je
významná, ne však likvidující a není snad
optika, která by ji více nebo méně na svých
tržbách nepoznala.
Asi nikoho nepřekvapí další graf 5,
který ukazuje, kolik očních optik je v ČR.
Podobně jako rostly meziročně tržby,
rostl plynule i počet očních optik. Dnes
je v průměru na jednu oční optiku v ČR
8 000 obyvatel (včetně batolat i těch,
kteří brýle nenosí). V tomto ohledu jsme
se plně vyrovnali (a v některých regionech dokonce i předběhli) nám blízkým
zemím, jako je Německo či Rakousko. Jen
koupěschopnost obyvatelstva a vyspělost
zákazníků je výrazně odlišná. Samozřejmě
v případě některých provozoven lze vést
diskuzi o velikosti, kvalitě nabízených služeb či odbornosti, oficiálně však mluvíme
o očních optikách. Pokud bychom se
podívali na čísla udávající, kolik se prodá
v ČR obrub, brýlových čoček, kolik dnů je
v optikách pracovních atd., došli bychom
k výsledku, že v optice se průměrně prodá
necelých 5 nových zakázek denně (samozřejmě myšleno brýle a brýlové čočky).
Velmi zajímavý by jistě byl pohled
na hospodářské výsledky očních optik
za poslední roky a speciálně za rok 2009.
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graf 2

Vývoj inflace v ČR od roku 1993 v procentech

graf 3

Vývoj HDP v ČR v procentech

graf 4

Vývoj maloobchodních tržeb v oční optice v ČR v procentech (vždy v meziročním
srovnání)
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To, co se v roce 2009 odehrávalo s cenami,
je někdy možné pojmenovat jako šílenství
nebo dokonce cestu do pekla. Tolik nepřipravených, ekonomicky špatně spočítaných, nepromyšlených a často chaoticky
provedených marketingových akcí nebylo
snad nikdy k vidění. Často jsme podlehli
celkové psychóze slev. Všude nás lákaly

Česká oční optika 1/2010
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graf 5

Vývoj počtu očních optik v ČR

výchozí situace

–10 %

–20 %

–30 %

obrat

500 000

450 000

400 000

350 000

náklady na materiál

165 000

165 000

165 000

165 000

zisk na pokrytí nákladů

335 000

285 000

235 000

185 000

náklady na personál

175 000

175 000

175 000

175 000

firemní náklady

125 000

125 000

125 000

125 000

zisk

35 000

–15 000

–65 000

–65 500

tab. 1

Příklad špatně naplánovaných slev
v oční optice
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slevy 30, 40 nebo dokonce 60 % a tak jsme
měli pocit, že když my slevu neuděláme,
tak skončíme a konkurence nás převálcuje,
nebo že dokonce mít slevu v této době
je povinnost. Jako kdyby jediná možnost,
jak dostat zákazníka do optiky, byla sleva.
Nejhorší situace se odehrávala právě
u výrobků, které jsou pro naši existenci
rozhodující svou přidanou hodnotou,
odborností prodeje a vnímáním této ceny
výrobku zákazníkem do budoucnosti

(např. progresivní čočky). Dovolte příklad.
Pokud v prodejně elektro změní cenu televize směrem dolů, tak prodejce i výrobce
dobře ví, že přijde časem nová technologie, výrazná změna výrobku i ceny (viz
LCD a plazmové TV, full HD...), a tak bude
nejenom marže, ale hlavně absolutní
finanční přínos zachován a cena opět vyšší.
V našem oboru to zdaleka tak rychle nejde
a inovační novinky nejsou tak převratné,
aby byl zákazník připraven a donucen
za ně hodně zaplatit (a tím opět posunout
vnímanou cenu určitého výrobku výše).
Pokud tato cena vnímaná zákazníkem
výrazně klesne, např. u progresivních
čoček, nedokážu si dost dobře představit,
jak stejnému zákazníkovi za rok řeknu, že
stejný výrobek je opět o výraznou částku
dražší – to již nebude chtít zaplatit a bude
hledat jinde. A to nedomýšlím riziko, které
často neseme, když zákazník dobře nevidí
a my mu vše opět uhradíme. Nebo nám
čočka jednoduše praskne při zábrusu.
Klesnout s cenou je snadné a cesta zpět
je často nemožná, pokud se nezmění
výrobek ve své podstatě.
V tab. 1 je uveden jeden takový školní
příklad, kdy optika špatně naplánovala
svou akci a nabídla postupně různé slevy,
ovšem při stejných ostatních nákladech.
Je krásně vidět, že pokud sleva nepřivedla
do optiky nové zákazníky a tím zvýšení
obratu, následuje totální propadák. Již při
10% slevě se dostala optika za uvedený
měsíc do ztráty.
Pokud i nadále půjdeme touto cestou,
budeme muset časem výrazně změnit
ceny za naše služby, jako je refrakce, aplikace, opravy… a nejsem zcela přesvědčen,
že se nám to podaří. To bude konec oční
optiky v Čechách, tak jak jsme ji desetiletí
znali a budovali.
Cílem tohoto článku rozhodně nebylo udělat dokonalou analýzu stavu
trhu v oční optice. Určitě je možné mít
na některé trendy jiný názor nebo vlastní
zkušenost. Věřím však, že na jednom hesle
se shodneme: JE SNADNĚJŠÍ SNÍŽIT CENY,
NEŽ NAUČIT SE PRODÁVAT. Věřím, že začínající rok 2010 bude obchodně lepší a my
rozumnější.
Ing. Ivan Vymyslický
ivan.vymyslicky@ppo.cz

NOVÝ BRUSNÝ AUTOMAT S VRTÁNÍM
Vysoká rychlost a spolehlivost
4 brusné kotouèe pro zpracovaní všech
typù materiálù
Nová funkce vrtání
- možnosti vrtání:
úplný otvor, polovièní otvor, záøez, výøez
- vrtací úhel 0°- 30°
- až 10 operací na jednu èoèku
Automatický systém drážkování
- úhel náklonu 0°- 30°
Typy fazet
- automatická, s ohledem na zakøivení èoèky,
manuální, proporèní…
Automatická minifazeta INDO exkluzivní design
Pokroèilé funkce broušení:
- Trivex, vysoký index, super hydrofobní úprava
Minimální velikosti èoèek
- s fazetou: 18,6mm
- s plochou fazetou: 17mm
- s drážkou: 18,2mm
Barevný dotykový display
- snadné a jednoduché nastavení procesu
Nový systém dotykových sond „touch probe“
Automatický èistící systém
Integrovaný elektroventil
Auto diagnostika

Obchodní zástupci:
Michal Jirout (CZ)
774 001 638

Petr Pravda (CZ)
608 001 676

Jozef Sabol (SR)
0905 768 487

www.danaevision.eu
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Rok změn

v oční optice
Optický trh u nás
a v zahraničí

P

obr. 1

ři posuzování situace na našem
trhu můžeme vycházet z údajů
dostupných z pěti zemí západní
Evropy ( Velká Británie, Francie, Itálie,
Španělsko, Německo)1, kde víme, že růst
celkové kategorie oční optiky v roce 2008
(+0,7 % v. 2007) byl tažen zejména růstem
prodejů brýlových čoček (+2,4 % v. 2007).
Nejrychleji rostoucím produktovým segmentem v očních optikách ovšem byly

Procentní změna prodejů očních optik
v letech 2007–2008 (Value trends, Europe 5
– Velká Británie, Německo, Španělsko,
Itálie, Francie)

Růst prodejů očních optik podle produktových segmentů

Veškeré optické pomůcky 0,7 %
Brýlové čočky 2,4 %
Kontaktní
čočky
5,3 %

Sluneční brýle –1,4 %
Brýlové obruby –2,8 %
Doplňkové
produkty –5,3 %
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kontaktní čočky, které oproti předchozímu
roku vykázaly růst +5,3 %.
Zde již můžeme srovnávat se situací
v ČR a SR, neboť údaje za kategorii kontaktních čoček k dispozici jsou. Na našem
trhu tržby v oblasti kontaktních čoček
rostly dokonce dvojnásobným tempem,
a to +10 % oproti předchozímu roku.2 To
znamená nepřetržitý růst po dobu uplynulých minimálně 5 let. Pravděpodobně díky
tomuto rychlému vývoji nyní z dostupných informací odhadujeme, že průměrný
procentní podíl tržeb z kontaktních čoček
na celkových tržbách očních optik se u nás
pohybuje okolo 10–12 %. Toto procento
se však v jednotlivých optikách může
pohybovat v rozmezí 3–30 %. Pro porovnání si uveďme údaje z výše zmíněných
zemí západní Evropy: tam průměrný podíl
kontaktních čoček na celkových tržbách
v roce 2008 činil 9,4 %.1 Kontaktní čočky
tedy v současnosti tvoří nezanedbatelnou
produktovou skupinu, která by v žádné
oční optice neměla chybět.
Jak se tedy všeobecná ekonomická krize odrazila na kategorii kontaktních čoček
v České republice a na Slovensku?
Zatímco 1. polovina roku 2009 zaznamenala zpomalení prodejů a do značné
míry zcela racionálně opatrnější přístup
mnoha podnikatelů v otázce provozních

zásob, ve 3. čtvrtletí již vidíme ozdravení
kategorie a opětovný růst prodejů; celkové
prodeje kontaktních čoček přesahují úroveň z roku 2008 o 2 %. Při dlouhodobějším
pohledu na posledních 12 kalendářních
měsíců potom vidíme, že kategorie
kontaktních čoček je stabilní, prodeje ani
nerostou, ani neklesají.2
Další zajímavé informace o trhu s kontaktními čočkami můžeme čerpat například ze studie International Contact Lens
Prescribing, kterou organizuje tým pod
vedením Dr. Philipa Morgana z Univerzity
v Manchesteru.3 Díky České kontaktologické společnosti, která dotazník distribuuje
mezi vámi, očními odborníky, disponujeme daty o trendech v aplikaci kontaktních
čoček. V ČR například sledujeme pozitivní
vývoj v aplikaci jednodenních čoček, které
v roce 2008 činily již 19 % ze všech nových
aplikací. Data také dokumentují výrazný
příklon českých kontaktologů k inovativním materiálům – většina nových aplikací
je nyní s kontaktními čočkami ze silikonhydrogelových materiálů.

Procentní změna hodnoty prodejů kontaktních čoček v ČR a SR

+10 %

+3 %
+15 %
+16 %

2004

2005

2006

2007

2008

měkké kontaktní čočky celkem
obr. 2

Změna hodnoty prodejů kontaktních
čoček v procentech: Eurocomcontact
data 2004–2009, ČR/SR

Charakteristika nakupujících podle průměrného příjmu

Jakou hodnotu má nositel
kontaktních čoček pro vaši
praxi?
Ze spotřebitelských průzkumů4,5 víme,
že průměrný nositel kontaktních čoček
má vyšší průměrný příjem než průměrný
nositel brýlí a že výdaje za kontaktní čočky
považuje více méně za esenciální, spolu
s výdaji například za vitaminy a volně prodejné léky. 92 % nositelů neuvažuje o redukci výdajů za kontaktní čočky, ve srovnání například s 85 % respondentů, kteří
nezvažují snížení výdajů za kadeřníka.
4,5

Průměrný nositel kontaktních čoček :
• má vyšší průměrný příjem než
nositel brýlí,
• výdaje za kontaktní čočky považuje za esenciální,
• neuvažuje o jejich snížení.
Známá studie London Business School
Independent Study 6 přinesla zjištění,

Nositel
kont. čoček

49 %

24 %

12 %

15 %

Nositel
brýlí

36 %

18 %

23 %

23 %

Průměrný
nakupující

36 %

18 %

23 %

23 %

0
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40

že u nositelů kontaktních čoček je také
vysoká pravděpodobnost, že si vyjma kontaktních čoček zakoupí (kromě prostředků
k péči o čočky) také brýle. To znamená
pro optiku dvojí příjem – jednorázově
přibližně jednou za 2,5 roku z nákupu brýlí
a pravidelně (podle frekvence výměny)
z nákupu kontaktních čoček. Jakmile již
získáme věrného zákazníka, který se k nám
pro kontaktní čočky pravidelně vrací, je

60
obr. 3

80

100

Nositelé kontaktních čoček poskytují
vašemu podnikání vyšší hodnotu, neboť
jsou méně náchylní snižovat poptávku.
Worldpanel™, TNS 2008 (UK, DE, FR, IT)
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jen otázkou přístupu a dovedností personálu využít sezonních
příležitostí pro nabídku například slunečních brýlí.

•
•
•
•
•
Maui Jim, Inc. (www.mauijim.com) is world known polarized
sunglasses producer. Founded in Maui, Hawaii, the company
has been selling sun protect glasses based on a patented
technology called PolarizedPlus 2 for 18 years. Today with
over 70 different models of sunglasses Maui Jim company is
accommodating phenomenal sales growth within sun-wear
business. Due to strategic expand of the company in CentralEastern Europe we are looking for a dynamic person ready to
take position of Sales Representative in the Czech Republic.

Sales

Representative
In your new role you will be responsible for:
• Establishing Maui Jim brand and the technology of polarized glasses on the Czech Republic market
• Penetration of the market by approaching the leading
specialized optician shops
• Grow sales and increase business through the development of strong relationships and customer service
• Organization of marketing activities promoting the brand
as well as supporting the opticians with needed information and promotion materials
• Reporting to Sales Manager for CEE region and taking
active role in fairs and conferences

In this role you need to:
• Have at least 2 years experience in field sales in optician
related markets
• Present good command in English and/or German language
• Present good communication skills with hands-on mentality
• Be able to convince, build and maintain long-term relationship with customers
• Show very good organizational skills and possess high
level of self-motivation with no need for supervision on
day-to-day work

Nositel kontaktních čoček6:
min. 60 % zákazníků kromě kontaktních čoček
zakoupí i brýle a další optické zboží,
průměrně utratí až o 80 % více než nositel brýlí,
pravidelně se vrací pro opakovaný nákup,
je věrnější jednomu místu nákupu,
očekává, že bude očními specialisty informován
o nových produktech a možnostech korekce zraku.

Kontaktní čočky – cesta k růstu
Je tedy možné říci, že kontaktní čočky jsou cestou k růstu
obchodu? A to i v době ekonomické krize? Velmi pravděpodobně ano. Můžeme se spokojit se stagnací v prodejích?
Domnívám se, že ne. Zvláště pokud si uvědomíme, jak nízké
je rozšíření kontaktních čoček v naší populaci. Málokdo si
uvědomí, že se jedná o pouhá přibližně 3 %2 z té části české
a slovenské populace, která potřebuje zrakovou korekci.
Bohužel povědomí o kontaktních čočkách je mezi lidmi stále
na nízké úrovni. Média se věnují populárnějším tématům,
hlavně však nikdy nemohou zastoupit úlohu očních odborníků při podávání správných informací o kontaktních čočkách
potenciálním nositelům. Spotřebitelé zároveň očekávají, že se
právě v očních ordinacích a optikách dozví o různých možnostech korekce zraku, inovativních designech a materiálech
a novinkách na trhu.
Převážná většina zákazníků, kteří navštíví vaši provozovnu,
potřebuje korekci zraku. Prostor pro aktivní nabídku kontaktních
čoček je zde tedy velký. Nemůžeme samozřejmě očekávat,
že každý z oslovených si nechá čočky ihned naaplikovat, ale
minimálně mu můžeme podat informaci, „hodit vějičku“, a dát
mu námět k přemýšlení. Při další návštěvě pak máme již mnohem větší šanci, že se zákazník sám na kontaktní čočky zeptá.
Záleží jen na nás.
Prodej kontaktních čoček může pozitivně přispět k růstu
návštěvnosti a obratu vaší provozovny. Dalšími otázkami spojenými s podporou prodeje, například jak zvýšit věrnost zákazníků
prodejně, kdy zvolit marketingové aktivity uvnitř anebo mimo
prodejní místo, nebo co nám může přinést zviditelnění kontaktních čoček v místě prodeje, se budeme zabývat v dalších
vydáních časopisu.
Ing. Jana Hašková
Marketing Manager
Johnson & Johnson Vision Care
Jhaskova@its.jnj.com
Odkazy:
1 GFK; 2007–2008 (Value trends, Europe 5 – Velká Británie, Německo, Španělsko,
Itálie, Francie)

To take this challenging role, please send your full career
information (CV) in English to Maui Jim Germany GmbH,
Hamburger Str. 273 C, D-38114 Braunschweig
Fax: +49-531-121 7515, e-mail: sales.de@mauijim.com
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2 Eurocomcontact 2004–2009, hodnota prodejů kontaktních čoček v ČR/SR
3 http://www.cks.cz/kontaktologicke-listy
4 UK Contact Lens Market, TNS and Johnson & Johnson Vision Care 2009
5 Worldpanel™, TNS 2008 (UK, DE, FR, IT)
6 London Business School Independent Study, 2001
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Dárek k objednávce uzavřené
na veletrhu OPTA
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Stránky

Společenstva
Pozvání na veletrh
OPTA 2010

S

polečenstvo českých optiků a optometristů pořádá společně s a.s.
Veletrhy Brno a s partnerem Optickou únií Slovenska ve dnech 5.–7. února
16. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2010. Veletrh
se bude konat v pavilonu P, nové nejmodernější hale brněnského výstaviště.

3. Revizní zpráva o hospodaření roku
2009 – Antonín Oliva, předseda
revizní komise.
4. Volby představenstva a revizní komise – Bc. Ing. Ivan Vymyslický.
5. Diskuze ke zprávám.
6. Oznámení výsledků voleb.
7. Návrh usnesení a jeho schválení.
8. Ukončení valné hromady.
Valná hromada je určena pouze pro
členy SČOO a pozvané hosty. U vchodu
budou připraveny k podpisu prezenční
listiny. Před hotelem Voroněž I. budou
od 16.00 hodin k dispozici autobusy BVV
pro dopravu účastníků k pavilonu P, kde
se valná hromada koná.
Představenstvo SČOO se těší na vaši
účast.

Valná hromada
členů Společenstva proběhne v pátek
5. 2. 2010 od 17.00 hodin v pavilonu P,
sál P1.
Program valné hromady:
1. Zahájení valné hromady – moderátor Bc. Ing. Ivan Vymyslický, viceprezident ;
a. schválení programu valné
hromady;
b. volba orgánů valné hromady:
• mandátové komise,
• volební komise,
• návrhové komise,
2. Zpráva o činnosti za rok 2009 a program na rok 2010 – Beno Blachut,
prezident.
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Odborné přednášky
a prezentace firem
sobota 6. 2. 2010, pavilon P, sál P1
9.30–10.00 hod
Presbyopie na pracovišti
MUDr. Pavel Laskovič, Vojtech Vizner,
Sagitta spol. s r.o. Bratislava
10.15–10.45 hod
Sport a presbyopie
Mgr. Vilém Rudolf
11.00–11.30 hod
Nové produkty společnosti Nikon
Mgr. Miloslav Krejza, OMEGA OPTIX, s.r.o.

11.30–12.00 hod
Jak vám mohou nové optické materiály pomoci v odlišení od konkurence?
Materiál Trivex v oční optice.
Frédéric Lefranc, obchodní ředitel společnosti PPG pro Evropu, střední Východ,
Afriku a jihovýchodní Asii
12.15–12.45 hod
Nejčastější onemocnění presbyopického věku – souborná přednáška
MUDr. Radek Girgle, Ph.D., Oční klinika LF
MU a FN Brno
13.15–13.45 hod
Nové výrobky firmy Essilor
PhDr. Ján Poldauf, ESSILOR-OPTIKA, spol.
s r.o.
14.15–14.45 hod
Presbyopie a multifokální kontaktní
čočky
MUDr. Svatava Háčiková, CSc., Jakub Vrba
15.00–15.30 hod
Cévní onemocnění mozku jako příčina
poruchy zraku
Bc. Martina Nováková, MSc.
15.45–16.15 hod
Technologická revoluce Pixel Optics –
kompozitní materiály a elektronické
čočky
Mgr. Ondrej Procházka, Danae Vision,
a Peter Zieman, Pixel Optics, USA

Přátelské setkání – zábava,
tanec, diskotéka
sobota 6. 2. 2010 v kongresovém sále
hotelu Voroněž I.
Prodej vstupenek na stánku Společenstva nebo před vstupem.

Stánek Společenstva
najdete v pavilonu P pod číslem 052.
V průběhu veletrhu budeme jako
obvykle na stánku vyřizovat členské
administrativní záležitosti, můžete zde
zaplatit nebo doplatit členské příspěvky
(od 10.00 do 17.00 hodin po oba dva dny
veletrhu).
Najdete zde také kontaktní místo pro
časopisy Česká oční optika a Brýle+ a místo pro prodej odborné literatury.

Akreditace Evropského
diplomu z optometrie
na Univerzitě
Palackého v Olomouci
Je nám potěšením seznámit vás se
skutečností, že katedra optiky na Univerzitě Palackého v Olomouci byla zařazena
do pilotního projektu akreditace studia
na úrovni Evropského diplomu z optometrie Evropské rady optometrie a optiky
(ECOO).
Konkrétně to na jedné straně znamená, že by v budoucnosti mohlo úspěšné
absolvování studia optometrie v Olomouci znamenat nejen získání příslušného
národního titulu, ale i titulu evropského,
který bude platit ve valné většině zemí
Evropy a později zřejmě i v některých
ostatních zemích světa. Na straně druhé
to také znamená, že proběhne zevrubné
vyhodnocení současného studia optometrie v Olomouci ve vztahu k evropskému
vzdělávacímu ideálu, dojde ke zjištění
slabých míst osnov a vyučování a k jejich
postupnému úplnému odstranění.
Je nutno přiznat, že to bude složitý
a dlouhý proces, za kterým se skrývá velké
množství práce a entuziasmu. Pojďme si
vysvětlit celou problematiku.
Evropská rada optometrie a optiky
(ECOO) začala před mnoha lety vyvíjet
a později i organizovat zkoušky Evropského diplomu z optometrie (EDO). Projekt
má převážně zastánce, ale i své kritiky,
kteří poukazují především na množství
času stráveného při vývoji a organizaci
zkoušek ve vztahu k nepoměrně malému
počtu úspěšných uchazečů a také na prozatímní neuznávání EDO zákonodárnými
orgány jednotlivých členských zemí EU.
Kritici poukazují i na skutečnost, že náplň
zkoušek Evropského diplomu je velmi
vysoká – zdánlivě zbytečně.

Co je to Evropský diplom
z optometrie (EDO)?
Podle mého názoru je potřeba se
na Evropský diplom podívat ze zcela ji-

Prosincová akreditační návštěva ECOO na katedře
optiky Univerzity Palackého v Olomouci. Zleva
RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. (odborný asistent KO
UPOL); Dr. Robert Chappell a Dr. Adrian Jennings
(akreditační komise ECOO); prof. Zdeněk Hradil,
CSc. (vedoucí KO UPOL); Bc. Lenka Musilová (lektorka KO UPOL) a RNDr. František Pluháček, Ph.D.
(odborný asistent KO UPOL). Foto: Pavel Šebek

ného úhlu – z nadhledu. Evropa se začala
sjednocovat poměrně nedávno a kvůli
zajištění čtyř základních svobod Evropské
unie (volný pohyb zboží, osob, služeb
a kapitálu) je nezbytné, aby se i jednotlivé
profese dohodly na evropské harmonizaci.
U profesí, jež mají dlouhý historický vývoj –
například u lékařů – to není extrémně složité. Avšak u profese, která se do moderní
podoby vyvinula teprve během posled-
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také přibližně obdobné legislativní zázemí
a optometrie pak bude moci být konečně
praktikována v celé EU obdobně.
Tento proces není jednoduchý a logicky nemůže trvat týden – výrazně mu však
napomáhá právě mechanismus Evropského diplomu z optometrie, který se stává
standardem nebo ideálem vzdělávání
optometrie v Evropě a je hojně přebírán
vzdělávacími institucemi při vytváření
moderních učebních osnov.

Co je to akreditace Evropského diplomu z optometrie (EDO)?

ních padesáti let, tedy u optometrie, je
situace složitější.
V Evropě totiž v současnosti vedle sebe
existují optici a optometristé, jejichž vzdělání se diametrálně liší. Vzdělávání optometrie na nejvyšší (téměř oftalmologické)
úrovni se věnují ve Spojeném království,
velmi vysoké úrovně dosahuje například
v Norsku, Holandsku a Švýcarsku. V mnoha
zemích se vyučuje na průměrné úrovni,
jako například v České republice. Existují
však i země, kde se vyučuje velmi nedostatečně, nebo se zatím nevyučuje vůbec. Jak
by tedy mohl optometrista vzdělaný podprůměrně přijet například od Anglie a být
považován za plnoprávného optometristu
v této zemi? Jak by mu mohly místní zákony dovolit plně provozovat profesi, jejíž
součástí mohou být i některé drobnější
chirurgické zákroky? A naopak, když se
přestěhuje kvalitně vzdělaný anglický optometrista do země, kde optometrie nesmí
být ani oficiálně praktikována, nemůže mu
tam být povoleno vykonávat profesi, která
tam ze zákona neexistuje.
Z výše uvedených skutečností je jasné,
že se optometrie musí v rámci Evropy
zharmonizovat. Jak toho ale dosáhnout
v zemích s rozdílnými národními zákony
a směrnicemi týkajícími se profese? Odpověď je překvapivě jednoduchá – prostřednictvím harmonizace vzdělávání. Budou-li
optometristé v jednotlivých zemích Evropy vzděláváni přibližně obdobně, pak je
možné nalézt pro profesi v těchto zemích
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ECOO v současnosti organizuje a řídí
zkoušky EDO. Dalším krokem má být postupné akreditování vzdělávacích systémů
na jednotlivých evropských školách právě
na úroveň EDO. Národní vzdělávání se tak
postupně stane vzděláváním evropským –
v budoucnosti tedy nebude záležet
na tom, kde optometrista svoji profesi
vystuduje, a bude ji také moci praktikovat
kdekoliv v Evropě.

Jak má proces akreditace
EDO v Olomouci probíhat?
Začátkem prosince navštívila Univerzitu Palackého v Olomouci (UPOL) akreditační komise ECOO, která se během dvou
dní seznámila se situací na místní katedře
optometrie. Jejich reakce byla pozitivní,
jak se dalo očekávat. Studium v základní
oblasti víceméně odpovídá představám
ECOO, na úrovni nejvyšší má Olomouc
zatím nedostatky. Po úplném zevrubném
zmonitorování studia, které proběhne
v příštím roce, a po další týdenní kontrolní
návštěvě větší skupiny odborníků ECOO
v Olomouci dojde k vyhodnocení studia
a zjištění jeho nedostatků. Po odstranění
těchto nedostatků ze strany univerzity se
studium optometrie v Olomouci stane
akreditovaným na úrovni Evropského
diplomu.

Jak dlouho může proces
akreditace v Olomouci
trvat?
Je jasné, že proces nebude tak jednoduchý jako napsání tohoto článku.
Máme však „štěstí“ – díky dlouhodobé
úzké spolupráci SČOO a ECOO a díky
přímému zapojení Společenstva do dění

v ECOO (Pavel Šebek je již několik let sekretářem vzdělávacího výboru ECOO a je
i přísedícím v jejich výkonném výboru)
se podařilo prosadit, aby byla česká univerzita zapojena do projektu akreditace
hned v jeho počáteční „pilotní“ fázi, spolu
se dvěma dalšími vybranými univerzitami
(z Norska a Německa). To je s výhledem
do budoucna pro obor v naší zemi velmi
příznivé, protože ostatní vzdělávací instituce zahájí proces akreditace se značným
odstupem a po skupinách. Nyní bude
vše záležet na rychlosti procesu ze strany
ECOO, na zjištěných nedostatcích studia
a především pak na jejich odstranění.
Vzdělávání a jeho úpravy jsou obecně
záležitostmi poměrně dlouhodobými.
Na druhou stranu, vyučující optometrie
z UPOL i jejich nadřízení se do projektu
zařadili velmi aktivně a především správně
pochopili, jak využít výhodné situace, kterou jim Společenstvo organizováním mezinárodních kongresů a jinými zahraničními
aktivitami dlouhodobě nabízí. Sami začali
před několika lety spolupracovat například
s univerzitou v Cambridge, jsou v kontaktu
s dalšími mezinárodními institucemi, komunikují s ECOO a umožňují nám „vidět“
budoucnost vzdělávání optometrie v naší
zemi velmi pozitivně – jinými slovy: dělají
nám radost a dobré jméno.
Proto doufáme, že proces akreditace
jejich studia proběhne dobře, odhadem
v horizontu několika let. Jakékoliv předpovídání v této otázce se podobá věštění
budoucnosti ze stoupajícího dýmu, přesto
se k tomu uchylme... snad do pěti let by
mohlo být akreditace studia optometrie
v Olomouci dosaženo. Máme na to i čas,
protože během těchto let musí ECOO
napomoci v co nejvyšší možné míře přijetí Evropského diplomu zákonodárnými
orgány v členských zemích EU. Na tom
ECOO intenzivně pracuje několik posledních let a vše nasvědčuje tomu, že v blízké
budoucnosti začne sklízet úspěchy. My
tedy můžeme přát všem aktérům úspěšné
řešení úkolů a také se můžeme těšit, že
v nedaleké budoucnosti bude studium
optometrie na Univerzitě Palackého
v Olomouci v rámci Evropy velmi prestižní
záležitostí a že „olomoucký diplom“ bude
platit i ve světě.
Ing. Pavel Šebek, SČOO
scoo@scoo.cz

ánek 44
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Neurologie
pro optometrii

Část III.
Nitrolební hypertenze

V

prvních dílech této série jsme se seznámili s bolestmi hlavy, které
by neměly být při optometrickém vyšetření brány na lehkou váhu.
Následující část se bude týkat závažného problému – zvýšeného
nitrolebního tlaku a jeho příčin a následků. Základem je odlišit běžnou
bolest hlavy od závažného stavu.

Nitrolební hypertenze nastává při
zvýšeném tlaku nebo zvětšení obsahu
tkání v lebce. Intrakraniální prostor je zcela
zaplněn mozkem, likvorem a krví v cévách.
Vzhledem k neroztažitelnosti, kterou lebka
získá srůstem švů, může nitrolební hypertenzí dojít k poškození mozku. Ke zvýšení
nitrolebního tlaku dochází v důsledku
růstu novotvarů, hematomu nebo otoku
mozku. Likvorový prostor může změny
nitrolebního tlaku pouze lehce kompenzovat. Při zvýšení nitrolebního tlaku se
zhoršuje krevní zásobení. Současně se
zhoršuje metabolismus mozku. V důsledku
procesů spojených se špatným metabo-
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lismem dochází k mozkovému edému
a tím se opět zvyšuje nitrolební tlak. Celý
proces se tak umocňuje a zdravotní stav
se zhoršuje.
Stav zvýšeného nitrolebního tlaku je
charakteristický bolestmi hlavy ráno nebo
kdykoli (i přes den) po ulehnutí nebo při
předklonu. Tyto bolesti se zhoršují při
zapojení bránice (kašel, smích). Současně
se u postiženého objevuje nevolnost.
Doprovodným jevem může být přechodné oboustranné zhoršení zrakového
vjemu nebo až jeho přechodná ztráta.
Pokud nebude problému včas věnována náležitá pozornost, dojde následně
s největší pravděpodobností ke zvýšení
nevolnosti až zvracení. Současně budou
postiženy hlavové nervy, obzvláště VI. a III.
hlavový nerv, dojde k poruchám vědomí
a celkovému oslabení hybnosti končetin.
Postižení se může projevit také záchvatem,
který se podobá záchvatu epileptickému
s následným bezvědomím. Celkově je
stav provázen poruchami frekvence
dechu a tepu. Častým doprovodným
jevem bývají psychické poruchy, změny
v chování, vypadávající paměť, snížení
aktivity, zmatenost atd. Hlavními příčinami nitrolební hypertenze jsou nitrolební
novotvary, intrakraniální hemoragie, cerebrální infekce, idiopatická intrakraniální
hypertenze, venózní okluze, hydrocefalus
nebo systémové onemocnění.
Optometristu pravděpodobně navštíví pacient ve věkové skupině 40–70 let
a bude si stěžovat na bolest hlavy. Při

vyšetření se pak může projevit změna
v inervaci VI. a III. hlavovým nervem, tj.
porucha hybnosti v horizontální linii. Paréza hlavových nervů je většinou jednostranná. Bývají zasaženy kompresí nebo trakcí
podle postižení. Stav okulomotorických
obtíží se mění podle změn nitrolebního
tlaku. Dalším jevem, který může optometrista vypozorovat, je diplopie, nystagmus,
ale také například ochromení zvedače
horního víčka. Při některých problémech
lze pozorovat nepohyblivou zornici a v některých případech dochází k částečným
výpadkům zorného pole. Změny zrakové
ostrosti ve většině případů nenastávají,
nebo nastávají pouze výjimečně. Velmi
častou poruchou je však krátkodobé
zamlžení zpravidla před oběma očima,
méně často jednostranně. Samotní postižení tomuto faktu nepřikládají příliš
velký význam, a proto jej v anamnéze sami
neudávají. Nicméně na přímý dotaz tuto
skutečnost potvrdí.
Z neurooftalmologického hlediska je
pro nitrolební hypertenzi charakteristický
vznik městnavé papily (MP). V 75 % případů provází MP nitrolební nádory, častěji
maligní útvary s rychlým růstem. V 25 %
případů se jedná o nenádorové procesy,
jako např. nitrolební krvácení, záněty, trombózy, aneuryzmata, zánětlivé procesy aj.,
také jsou častější u mladších postižených
než u starších. Rychlost vzniku MP závisí
na rychlosti nástupu a progresi problému.
Např. v případě akutního meningeálního
krvácení bude nástup městnavé papily trvat i několik dní, naproti tomu při oběhové
poruše s masivním krvácením se objeví
okamžitě. Doba ústupu městnavé papily
je delší než její nástup. Pokud se problém
neřeší, začne postupně zrakový nerv atrofovat. Následuje postupné zhoršování až
celková devastace zraku.
Diagnostikovat městnavou papilu je
poměrně těžké a optometristovi tento
úkon nenáleží. Pokud by klient měl potíže
naznačující nitrolební hypertenzi a obraz
papily by vykazoval změny, měl by op-

tometrista klienta neodkladně odeslat
k podrobnějšímu vyšetření.

obr. 1

Městnavá papila, oboustranný edematózní obraz terče zrakového nervu
s neostře ohraničenými okraji. V časné fázi může být obraz asymetrický.
Typickým obrazem pro MP jsou tzv.
Pattonovy linky v temporálním okraji.
Zdroj: www.opticianonline.net.

obr. 2

Rozvinutá městnavá papila s hemoragiemi a vatovitými ložisky. Zdroj:
prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc., a kolektiv: Oční lékařství, Grada Publishing,
2007

Bc. Martina Nováková, MSc.
msc.optom@centrum.cz

Pokračování příště.
Literatura bude uvedena na konci série nebo si ji lze
vyžádat u autorky.
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MASTNOTA

ŠKRÁBANCE

Antireflexní povrchová úprava.
Nejodolnější proti poškrábání ze všech antireflexních
vrstev na celosvětovém trhu.
Bayerův test*
°´

°¯

´

¯
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* Bayerův test určuje abrasivní odolnost povrchu čočky.
Test byl proveden v nezávislé laboratoři.
20

Çè¬ÕèòèîíËîíæËèåä
êîíêôñäílíwõñîáäê

VODA

ODLESKY

PRACH

BUĎTE VŽDY BEZ OBAV
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Odpuzuje prach
Odolává poškrábání
Odpuzuje vodu
Odstraňuje odlesky
Antistatický
Trvanlivý
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Stránky

Optickej únie
Slovenska
Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorých
sme požiadali o pripomienky k jeho
obsahu. Pripomíname našim členom, že
medzinárodná výstava OPTA 2010 sa koná
tento rok o mesiac skôr ako v predchádzajúcich rokoch, a to 5.–7. 2. 2010. OÚS tam
bude mať opäť svoj stánok, do ktorého vás
srdečne pozývame.

Optická únia
Slovenska informuje
Máme nového
prezidenta OÚS

P

o 5. odbornom kongrese očných
optikov a optometristov v Jasnej,
ktorý sa konal v októbri 2009, sa
novozvolené predstavenstvo pustilo
s elánom do ďalšej práce. Prvou dôleži-
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tou úlohou nového predstavenstva bola
voľba prezidenta OÚS na ďalšie volebné
obdobie. Stal sa ním Pavel Moravec.
Za viceprezidenta OÚS bol zvolený Peter
Urbánek. Obom našim kolegom gratulujeme a prajeme im veľa elánu do ďalšej
práce. Samozrejme, že ani ostatní členovia
predstavenstva nebudú zaháľať a budú
plniť úlohy, ktoré ich čakajú v najbližšom
období.

Legislatíva
V spolupráci s Očnou optikou a. s.,
Strednou zdravotníckou školou v Košiciach a Optickou úniou Slovenska sa
podarilo zvrátiť nepriaznivý vývoj zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciach
v zdravotníctve. Plánované úpravy tohto
zákona by boli likvidačné pre povolanie
optometristu na Slovensku.

Veľtrh OPTA 2010
Jedným z cieľov nového predstavenstva je nadviazanie ďalšej úspešnej
spolupráce s vedením Veľtrhov Brno.
Optici a optometristi zo Slovenska určite
radi využijú príležitosť oboznámiť sa
v rámci medzinárodnej výstavy OPTA
2010 s novinkami a špičkovými produktami zo sveta optiky a zároveň sa stretnúť
s priateľmi a stráviť s nimi príjemné chvíle.
V rámci výstavy OPTA 2010 sa bude konať
aj pracovné stretnutie OÚS. Chceme, aby
už v Brne bol pre našich členov k dispozícii nový reklamačný poriadok vypracovaný v spolupráci s Očnou optikou a.
s. Momentálne je v rukách pracovníkov

Plán činnosti OÚS
na rok 2010
1. Pracovné stretnutie na medzinárodnej výstave OPTA 2010.
2. Riešenie aktuálnych legislatívnych
problémov v roku 2010.
3. Príprava 6. odborného kongresu
2010 v Jasnej.
4. Vypracovanie koncepcie celoživotného vzdelávania očných optikov
a optometristov na Slovensku.
5. Aktuálny výklad Nariadenia o ochrane pri práci so svetelnými zdrojmi.
6. Upresnenie kompetencii optometristu na Slovensku.

Všetci vieme, že problémov v našej brandži je stále veľa
a riešiť ich môžeme iba spoločnými silami. Preto by mal mať
každý optik a optometrista stavovskú hrdosť a spolupatričnosť
k svojej profesii by mal potvrdiť svojím členstvom v OÚS. Prajeme všetkým kolegom v novom roku veľa elánu do ďalšej práce,
pevné zdravie a čo najviac spokojných zákazníkov.
Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS, kovacikova@optikand.sk

Nový zábrusový automat BRIOT
na Strednej zdravotníckej škole
Moyzesova 17, Košice
Utorok 1. decembra 2009 bol pre študentov a učiteľov odboru očný optik na SZŠ Moyzesova 17 v Košiciach významným
dňom. Zástupcovia spoločnosti OMEGA OPTIX z Banskej Bystrice,
jej riaditeľ Ing. Jiří Peterka a technik Igor Mikláš, tu odovzdali
do užívania pre potrebu praktického vyučovania nový zábrusový
automat BRIOT ALTA. Automat v hodnote takmer 33 000 euro
ostáva majetkom firmy a bol škole bezplatne zapožičaný. Spoločnosť OMEGA OPTIX patrí už od svojho založenia k niekoľkým
optickým firmám, ktoré sa dlhodobo sústavne snažia sponzorsky
podporovať našu školu a jej študijný odbor očný optik.
Formy podpory našej školy od podobných firiem ako OMEGA OPTIX sú rôzne – od prevádzania odborných prednášok pre
študentov, umožnenia exkurzií v sídle spoločností až po bezplatné dodávky okuliarových šošoviek, okuliarových rámikov,
ale i prístrojov. Vďaka podobným darom môže v škole prebiehať
praktický výcvik v laboratóriu na ich modernom a finančne
náročnom prístrojovom vybavení. Aj v prípade nákupu bežných
prístrojov a spotrebného materiálu sa väčšina oslovených firiem
snaží vychádzať škole v ústrety tým, že ich poskytuje s výraznými
zľavami. Za túto podporu sme veľmi vďační, lebo vďaka nej sa
naši študenti môžu zoznamovať s najmodernejšou technikou
už v škole. Podobná spolupráca je prínosom i pre firmy, pretože
študentom sa meno firmy usadí v pamäti, ak prístroje s ich logom majú pravidelne po celú dobu odbornej výučby na očiach,
vedia na nich pracovať a sú s nimi spokojní. Často sa potom
stáva, že prístrojové vybavenie tých firiem, s ktorými sa študenti
stretávali v škole a obľúbili si ich, si neskoršie s dôverou nakupujú
do svojich vlastných nových očných optík.
Touto cestou chceme vysloviť naše úprimné poďakovanie
nielen spoločnosti OMEGA OPTIX, ale i všetkým ostatným
firmám, ktoré akýmkoľvek spôsobom podporujú prípravu budúcich očných optikov na našej škole. Veríme, že i v budúcnosti
sa bude tato spolupráca nielen udržiavať na doterajšej úrovni,
ale i ďalej rozvíjať k obojstrannej spokojnosti.

Zábrusový automat BRIOT ALTA, ktorý zapožičala košickej škole spoločnosť
Omega Optix (foto: Ing. Vladimír Lenčák)

Placená inzerce

Mgr. Andrej Slaninka
Vedúci odboru očný optik na SZŠ Moyzesova 17, Košice
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Optické

vzdělání

je u nás
na vysoké úrovni
Rozhovor
s Blankou Dočkalovou

M

gr. Blanka Dočkalová je v současné době vedoucí oboru oční optik
na Střední zdravotnické škole na Merhautově ulici v Brně, jejíž unikum
vidí v její dlouholeté tradici. Pracuje zde ostatně již dvacet let. Její
doménou byly vždy odborné předměty (optické laboratoře, cvičení, brýlová
optika, nauka o zraku). Prošla praxí v optice ve Vyškově. Vystudovala obor
zdravotní vědy se zaměřením na optometrii na Lékařské fakultě Masarykovy
univerzity v Brně. Nepovažuje se za klasického učitele, protože vždy vedla volnější
předměty, jako jsou cvičení či laboratoře, ani za klasického šéfa – ví, že tato role
obnáší jen jinou náplň práce.

Náš rozhovor probíhá ve dnech, kdy
mnoho lidí bilancuje nad dvaceti
lety od sametové revoluce a ptají
se sami sebe, co se podařilo a co
ne. Jak vnímáte na Vašem pracovišti
(Střední zdravotnická škola na Merhautově ulici v Brně) za tu dobu
proměnu vzdělávání?
Na Střední zdravotnické škole se toho
změnilo hodně a na oboru oční optik
také. Byli jsme nuceni zrušit některé obory
vzdělávání, jako například fyzioterapeut,
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radiologický laborant, asistent hygienické
služby, a vznikly obory nové, např. dentální
hygienistka, masér sportovní a rekondiční,
zubní instrumentářka. Zůstaly obory „stálice“ – oční optik, zubní technik a nutriční
terapeut. Mluvím jen o oborech na pracovišti Merhautova, před pěti lety jsme se
totiž spojili se SZŠ Lipová, kde se vyučují
obory farmaceutický laborant a laboratorní asistent.
Co se za těch dvacet let změnilo k lepšímu a co naopak chcete změnit?
Myslím si, že toto spojení dvou velkých škol (daleko od sebe) pod jedno
vedení nebylo ideální… Obor oční optik
před dvaceti lety sídlil na ulici Výstavní
a po přestavbě školy se přestěhoval
na Merhautovu, kde máme mnohem lepší
podmínky pro výuku. Máme velice dobře
vybavené odborné optické laboratoře, kde
může probíhat kvalitní praktická příprava
studentů.
Proč se dvě odlehlá pracoviště SZŠ
Lipová a Merhautova spojila?
Asi se potřebovaly ušetřit finance,
hodně škol se spojuje pod jedno vedení.

Proč si myslíte, že spojení obou velkých škol nebylo úplně ideální?
Jsou to velká pracoviště, vzdálená
od sebe asi tři čtvrtě hodiny cesty hromadnou dopravou. Přejíždějí učitelé,
žáci, paní ředitelka, správkyně. Také řízení
takto odlišných pracovišť je velmi náročné.
Na pracovišti Merhautova se vzdělává asi
550 studentů a pracuje zde 45 interních
vyučujících, na pracovišti Lipová se vzdělává asi 380 studentů a pracuje zde 30 interních vyučujících. Vzájemně se nepoznají
ani učitelé ani studenti.
Jak těch dvacet let vnímáte Vy
osobně?
Já je vnímám velice intenzivně, a to
proto, že jsem na škole právě dvacet let,
nastoupila jsem v září 1989. Na oboru
a v celé naší škole jsme velice pohodový
kolektiv, kam člověk chodí rád. Také mám
ráda mladé lidi, a proto jsem u učení
zůstala.
Studovala jste na Lékařské fakultě
Masarykovy univerzity v Brně obor
zdravotní vědy se zaměřením pedagogická specializace optometrie.
Jako student člověk zvažuje, jaké
povolání si vyvolí. Kdy Vás napadlo,
že byste ráda učila a co Vás na této
dráze zaujalo?
Nikdy jsem nechtěla být učitelkou…
Ale náhoda tomu přála… a nelituji toho.
Nevím, jak to cítí ti kolem mne, ale já si
nikdy jako „pravá“ učitelka nepřipadala,
možná proto, že jsem začala učit praxi
v optických laboratořích, kde je výuka
trošku volnější a pro žáky i zajímavější.
Říkáte, že k učitelství Vás přivedla
víceméně náhoda, jaká konkrétní
náhoda to byla?
Za totalitního režimu jsem se po gymnáziu nedostala na vysokou školu farmacie.
Nechtěla jsem ztratit rok, a proto jsem se
přihlásila na pomaturitní obor asistent hygienické služby. Odepsali mi, že mají plno,
ale že je volné místo na oboru oční optik.
Nikdo z rodiny brýle nikdy nenosil, takže
jsem neměla vůbec představu, co práce
očního optika obnáší. Zašla jsem se po-

dívat do oční optiky ve Vyškově, kde jsem
později i pracovala, a bylo rozhodnuto.
Co Vám práce v optice ve Vyškově, tedy přímo v praxi, dala?
V čem se Vám pak hodila ve Vašem povolání?
Přímý kontakt se zákazníkem, který
je v oční optice důležitý, nemůžeme
ve školním prostředí tak pravdivě nasimulovat. Psychologii prodeje a také
komunikační schopnosti jsem později
využila při výuce ve škole.
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i kolegům ze Slovenska, kteří chtějí obor
oční optik také otevírat.
Čím je podle Vás brněnské pracoviště specifické?
Optické vzdělávání v Brně má téměř
padesátiletou tradici. Máme ve škole velmi
dobré zázemí, moderně vybavené optické
laboratoře s nejmodernější technikou, a to
díky optickým firmám, které nás sponzorují. Myslím si, že optické vzdělání je u nás
na vysoké úrovni, ale vždy je co zlepšovat.
Na naší škole se vzdělávají studenti z celé
naší republiky a také ze Slovenska.
Litovala jste někdy, že jste se nemohla farmacii věnovat?
Nikdy. Spíše jsem ráda, že to tak dopadlo a stal se ze mě optik.
V současné době na SZŠ v Brně
na Merhautově ulici vedete pracoviště se zaměřením na obor
oční optik. Jaká je podle Vás role
vedoucího pracoviště a jak se v ní
cítíte?
Měla jsem s vedoucí funkcí již nějaké
zkušenosti, protože jsem dva roky dělala
zástupkyni školy, ale chtěla jsem se vrátit
na obor. A když kolega Rutrle odešel
do důchodu, tak k tomu byla dobrá příležitost. Nepovažuji se za žádného šéfa, jen
mám trošku jinou náplň práce.
Jaké jsou ve Vašem povolání podle
Vás rozdíly či shody mezi nastupující generací učitelů, řekněme třicátníků, a učitelů, kteří jsou ve věku
generace padesátníků – myslím
v metodách učení, ve vnímání
oboru, v předávání znalostí.
Samozřejmě že mladí učitelé přicházejí s nadšením, novými metodami a formami výuky, ale i starší učitelé, pokud mají
chuť, mají příležitost se v těchto oblastech
na naší škole vzdělávat a získané znalosti
potom uplatňovat při vyučování. Za dvacet let se na našem oboru oční optik vystřídalo hodně učitelů, máme i externí učitele
a všichni jsou výborní odborníci. V našem
oboru nikdy nebyl problém s předáváním
a poskytováním znalostí a dovedností
kolegům ve škole a dokonce i kolegům
z jiných optických škol. Máme velmi úzké
vztahy s kolegy z pražské optické školy
a v poslední době poskytujeme informace
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S jakými studenty pracujete nejraději? Měli jste naopak případ, kdy
se student do své specializace z nějakého důvodu takzvaně netrefil?
Nejlépe se pracuje se studenty, kteří si
náš obor vybrali proto, že profesi oční optik
chtějí vykonávat. Tato profese je velice zajímavá a pestrá. Samozřejmě že se za ta léta
vyskytli studenti, kteří už v prvním ročníku
studia zanechali, protože zjistili, že to není
„jejich parketa“. Dříve se nejvíce preferovala manuální zručnost, protože všechny
brýlové čočky se do obrub brousily ručně.
Proto se i od studentů vyžadovalo, aby
byli zruční, dokonce součástí přijímacích
zkoušek bývala i zkouška zručnosti. Dnes
práci optika nahradí automatické brousicí
stroje, a proto tento požadavek už není
v profesi optika stěžejní. Dalšími předpoklady studenta jsou také komunikační
schopnosti a odborné znalosti, protože
musí kvalitně obsloužit zákazníka a poskytovat odborné rady.
Říkáte, že manuální zručnost ve Vašem oboru už není stěžejní, obor se
posouvá spíš do roviny odborných
znalostí a roviny komunikační.
S čím podle Vašeho názoru tento
posun souvisí? Ztotožňujete se
s tímto posunem?
Pokrok nezastavíme, musíme jít s dobou. Poskytování odborných rad, schopnost udržet si zákazníka vhodnou komunikací, vyměření a správné nacentrování
korekce je určitě na prvním místě. Manuální práce, kterou za optika udělá automat,
je jistě do určité míry nahraditelná, stále
však zůstávají některé úkony, které optik
musí udělat vlastníma rukama.

inz Mr Blue A4
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Mr. Blue.
Jiný přístup k broušení

obrub nevsadili a nemohli provádět velmi
důležitou a potřebnou anatomickou
úpravu brýlí.
Dočetla jsem se o pravidelném
oceňování studentů na Vaší škole.
Motivuje to studenty?
Většinou každé kladné hodnocení
vede k motivaci. V této oblasti máme ještě
rezervy, hodně studentů je v současné
době dost pasivních. Je třeba zavádět
do výuky nové formy a metody práce.

Měl by být oční optik spíš technický
typ, nebo by to měl být spíš člověk
s fantazií?
Optik s technickým cítěním to má
v praxi určitě jednodušší a fantazie v podobě dobrých nápadů někdy také neuškodí.
Váš obor dosáhl jako technický
obor rychlého rozvoje – v přístrojích, v oblasti kontaktních čoček,
v oblasti brýlových čoček. Které pomůcky jsou pro optiky v současné
době nepostradatelné a dříve přitom nebyly tolik používané a proč?
A které naopak patří k takzvanému
základu v oboru odjakživa?
V současné době přicházejí na trh stále
nové, dokonalejší brýlové čočky, které vyžadují pro svou správnou funkci korekční
zrakové pomůcky přesné změření potřebných údajů již při výběru obruby. Neméně
důležitý je pak jejich přesný tvarový zábrus
do brýlí. Asi by už nikdo neměnil automatický zábrus za ruční, i když my stále žáky
učíme i manuální zručnosti v zábrusu i při
opravách brýlových obrub. Proto se dnes
stále častěji setkáváme s dokonalejšími
systémy pro získávání vstupních parametrů pro objednávání a centraci nejnovějších
typů speciálních korekčních čoček. Tyto
přístroje jsme dříve v očních optikách
neznali. Mezi základní pomůcky očního
optika patřily a stále patří fokometry, dnes
již automatické, a horkovzdušné nahřívače,
bez kterých bychom čočky do plastových
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Mohla byste přiblížit na nějakém
konkrétním příkladě, jaké z novějších forem a metod práce se u Vás
již v praxi osvědčily?
Při přednáškách využíváme dataprojekci, se kterou se to ale zase nesmí
přehánět, protože žáci potřebují změnu
a je třeba se někdy vrátit ke křídě a tabuli.
Z nových metod a forem se snažíme
uplatňovat spolupráci ve skupině, tedy
týmovou práci, řešení projektů, aktivitu
a pozitivní motivaci, diskuzi, exkurze, využití počítačů ve výuce, hraní pedagogických
her a soutěží.
Když jdete po ulici, všímáte si, jaké
mají lidé brýle? Říká se, že člověk
v oboru si vždycky podvědomě
všímá věcí týkajících se právě jeho
oboru.
Samozřejmě, to už je profesní deformace. Ještě více si člověk všímá těch
špatně přizpůsobených, špatně vyčištěných nebo esteticky nevhodných brýlí
na kolemjdoucích.
Sama jste, jak už jste uvedla, pracovala v optice. Kdybyste měla dát
radu tomu, kdo má vystudovaný
obor a nastupuje do optiky jako
nováček, co byste mu řekla?
Naši žáci v průběhu studia chodí
do optik na souvislou odbornou praxi.
Dávám jim podobné rady: snažit se
odborně a s pochopením poradit zákazníkům a hlavně dbát na přesnou centraci
brýlových čoček v brýlích podle správně
naměřených parametrů. Jen tak bude
spokojený zákazník i optik.
Za rozhovor poděkovala
Eva Klapalová.

CHCE T E V Ě D Ě T VÍ C
O NAŠICH NOVÝC H ČO Č K ÁC H?

NAVŠTIVTE NÁS
od 5. do 7. 2. 2010 na veletrhu Opta.
Pavilon P, stánek č. 8
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Dynamické

vidění a sport

V

obr. 1

Duální vyhodnocení dynamických a statických zrakových informací při parietálním (magnocelulárním) a temporálním
(parvocelulárním) zpracování

M-systém:
dorsální dráha

idění tvoří dva relativně nezávislé
systémy – vidění statické a vidění dynamické. Předpokladem
dynamického vidění jsou konjugované
pohyby očí, hlavy i těla, které slouží k udržení obrazu pohybujícího se předmětu
na sítnici v místě nejostřejšího vidění –
ve žluté skvrně. Vyvolávajícím podnětem

parietální
kůra

motorika

dynamické vidění
zrakové
centrum

sítnice
statické vidění

P-systém:
ventrální dráha
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temporální
kůra

paměť

pro motorické sledování je pohyb obrazu
pohybujícího se předmětu na sítnici.
Statickému vidění slouží převážně
malobuněčný, parvocelulární (P) systém.
Orientaci v prostoru a vnímání pohybu
zajišťuje velkobuněčný, magnocelulární
(M) systém. M-neurony mají malou prostorovou, ale velkou časovou rozlišovací
schopnost. P-neurony mají naopak velkou
prostorovou, ale malou časovou rozlišovací schopnost. M-systém přenáší zejména
motorické vzruchy do parietální mozkové
kůry, zatímco P-systém do temporální
mozkové kůry (obr. 1).
Aferentní dynamické vidění je možné
sledovat na počítačovém testu podle
Wista. Vyšetřovaný sedí před obrazovkou, na které se krátkodobě objevuje
Landoltův prstenec. Vyšetřovaný sleduje
polohu přerušení znaku (nahoře, dole,
napravo, nalevo).
V Německu byla provedena studie,
jejímž cílem bylo zjistit, zda má dynamické
vidění specifickou souvislost s příslušnými sportovními odvětvími. Při vyšetření
152 špičkových sportovců (29 hráčů baseballu, 56 fotbalistů a 67 hokejistů) bylo
nejlepší dynamické vidění zjištěno u baseballistů a hokejistů, zatímco při vyšetření
statického vidění nebyly zjištěny žádné
statisticky významné rozdíly (obr. 2).
K měření aferentního dynamického
vidění je používán test podle Ludvigha
a Millera. Vyšetřovaný má zafixovanou

doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

foto © Michael Flippo

hlavu a sleduje zrychlující se pohyb Landoltova prstence promítaného zprava doleva na konvexní plochu. Při standardním
osvětlení a kontrastu je měřena úhlová
rychlost, při které vyšetřovaný ještě správně rozezná 80 % znaků. Při tomto vyšetření byly zjištěny lepší výsledky u tenistů,
basketbalistů a volejbalistů než u plavců,
lyžařů či nesportovců. U mužů byly výsledky testů ve všech skupinách lepší než
u žen. Bylo rovněž zjištěno, že dynamické
vidění se zlepšuje s přibývajícím věkem
od dětství do adolescence. Zlepšení dynamického vidění přináší i cílený trénink, a to
pravděpodobně spíše zlepšením centrální
koordinace než svalové výkonnosti.
Není pochyb o tom, že dynamické vidění hraje důležitou roli i v běžném životě,
zvláště v silničním provozu.

obr. 2

Dynamické (aferentní) vidění ve specifické souvislosti s příslušnými sportovními
odvětvími

výkon (%)
100
95
90
85

87,30
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81,70
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údaj
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83,30

80
75
70

Literatura:
Ehrenstein, W. H., Jendrusch, G.: Dynamisches Sehen
im Sport, DOZ 5/2008, str. 42–45
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polarizační brýlové čočky

POHLED PŘES NEPOLARIZAČNÍ ČOČKU

POHLED PŘES ČOČKU NUPOLAR®

POLARIZAČNÍ SLUNEČNÍ BRÝLE
VÝRAZNĚ ZLEPŠUJÍ VIDĚNÍ
Tyto fotograﬁe nejsou počítačově upraveny, představují skutečný pohled přes čočku NuPolar® a přes běžnou čočku.
NuPolar® je ochranná známka společnosti Younger Optics.
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Jak to vidí

Josef Král
a nijak by mě neomezovaly při všech
sportovních aktivitách.

J

ezdit začal už jako osmiletý, na motokárách, a zůstal u nich 7 let.
Poté závodil nejprve v německé a nato v britské sérii Formule BMW.
Následovala série A1 GP a 2 roky v International Formula Master,
z níž ti nejtalentovanější mladí jezdci přecházejí do kategorie GP2.
Z této kategorie, ve které nyní Josef Král závodí, pak ti nejlepší přecházejí
do Formule 1. Mezi poslední úspěchy Josefa Krále patří páté a třetí místo
v soutěži GP2 Asia. Druhý podnik této série se pojede v únoru a březnu,
takže příznivci rychlých vozů mohou sledovat tohoto mladého českého
závodníka, který si jde za svým snem – dostat se do Formule 1.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje
zrak?
V mém životě hraje velice důležitou
roli. Bez zraku bych se nedokázal obejít při
řízení aut, a tím pádem ani při závodech
formulí.
Co Vás upoutá na první pohled –
barva, tvar, zvuk, vůně nebo něco
jiného?
Abych řekl pravdu, tak to jsou všechny
možnosti. Jenže ať je to vůně nebo zvuk,
tak se vždy podívám, odkud přichází nebo
jak ta dotyčná věc vypadá.
Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Řekl bych, že by to byly takové brýle,
o kterých bych vůbec nevěděl, že je mám,
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Kdy Vám naposledy oči zářily nadšením?
Nejvíce mi v poslední době zářily oči
při závodě v Abu Dhabi, kde jsem poprvé
závodil v kategorii GP2 Asia a jako první
Čech jsem se hned v prvním závodě dokázal prosadit na stupně vítězů.
Kdy je podle Vás potřeba mít oči
na stopkách?
V dnešní době asi vždy a všude. Nejde
jen o možné nástrahy či nebezpečí, ale
také se mohou naskytnout různé příležitosti, které bychom neměli promarnit.
Co Vás v poslední době uhodilo
do očí?
Kdyby to mělo být doslova, tak kus
ledu při závodech motokár na sněhu, protože jsem měl přiotevřenou helmu.
„Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento
proces Vy?
Na jednu stranu to musí být skvělé,
začít vidět, ale na druhou i obrovský šok
z toho, jak svět okolo nás vypadá. Máte
nějakou představu tvarů a různých materiálů, ale najednou vše vidíte v prostoru
a barevně. Řekl bych, že si asi nikdo nedokáže představit, jaké to je.
Věříte v lásku na první pohled, nebo
se řídíte jinými smysly?
Já si myslím, že láska na první pohled je
spíše štěstí ve správně mířeném pohledu.

Lidé se nedají soudit pouze podle jejich
vzhledu, takže se spíše řídím dlouhodobou seznamovací a poznávací metodou.
Později už víte, co máte od svého protějšku
čekat, a proto vás nic nepřekvapí.
Otevřel Vám někdy někdo oči?
Neřekl bych, že to byl někdo, ale spíš
to byly různé situace, které mě donutily
otevřít oči a vzít si z nich ponaučení.
V kom vidíte hrdinu?
V podstatě to může být každý člověk,
který někomu pomohl, něco dokázal nebo
překonal.
Zavíráte před něčím oči?
V závodním světě se často používá
věta: „Zavřít oči a poslat to tam“, což
znamená projet nějakou hodně rychlou
zatáčku opravdu na hranici možností jak
formule, tak i svých vlastních, tím pádem
sem tam asi oči zavírám.
Co (nebo koho) byste střežil jako
oko v hlavě?
Zatím se snažím střežit hlavně sebe,
abych se vyhnul různým nehodám a nepříjemným věcem, ale předpokládám, že
v budoucnu se najde několik věcí.
Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Všichni moji blízcí a lidé, kteří mě
podporují, jak v závodní činnosti, tak
v normálním světě.
Na co se rád díváte?
Po pravdě řečeno je toho tolik, že to
raději nebudu vypisovat, ale rozhodně
obdivuji všechna hezká auta.
Jaké místo na světě podle Vás stojí
za vidění?
Toto bude spíše odpověď pro cizince
než pro lidi žijící v ČR, ale jednoznačně je
to naše hlavní město Praha. Mým snem je
podívat se jednou do Peru, a pak předpokládám, že to zařadím do této odpovědi.
Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Rozhodně mám, ale když nad tím
člověk zapřemýšlí, tak po chvíli dojde
k názoru, že je lepší někdy nevědět, co se
může stát, nebo co se nestane.

Jaký vhled a poučení Vám dává
Vaše práce?
Jelikož zatím nepracuji, tak když to
převedu na závodní svět, je to rozhodně
neplýtvat časem, protože šanci prosadit se
a něco dokázat nedostanete dvakrát.
Z pohádek známe situaci, kdy musí
hlavní hrdina jít stále kupředu a nesmí se ohlédnout. Přesto Vy osobně
– co vidíte, když se ohlédnete (a co
máte před sebou)?
Když se ohlédnu zpět ve svém životě,
tak je to asi něco úplně jiného, než co

zažila většina stejně starých lidí, jako jsem
já. A před sebou mám sen dostat se do F1,
pro který udělám maximum, a doufám, že
se mi to jednou povede.
Když hledíte na svět, jak jej vidíte
a vnímáte?
Jako planetu, ze které za několik
generací už bude úplně něco jiného, než
to, co je teď.

Za rozhovor poděkovala redakce.
Foto: www.josefkral.cz
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Zajímavosti

ze světa optiky

Hotové brýle
na čtení – ano, či ne?

S

hotovými brýlemi se dnes setkáváme nejenom v obchodních
domech a drogeriích, ale i v očních
optikách. Tyto brýle však nemohou nikdy
plně nahradit brýle individuálně zhotovené po předchozím vyšetření refrakce. Kolik
lidí má stejnou refrakci na obou očích?
Kolik lidí má pupilární distanci odpovídající
centraci korekčních čoček hotových brýlí?
Kolik lidí nemá astigmatismus?

Přesto někteří odborníci považují hotové brýle za ideální korekční pomůcku,
a to zvláště v rozvojových zemích. Korekce
sférickými čočkami v těchto zemích je
dostatečná a vyhovuje zvláště tam, kde
je individuální korekce obtížně přístupná.
Odborníci odhadují, že za těchto podmínek jsou takto přiměřeně okolnostem
korigovány až dvě třetiny obyvatelstva.
Otázkou zůstává, jak velká prizmatická chyba, navozená decentrací sférických čoček
v hotových brýlích, je ještě snesitelná.
Dr. Toit se spolupracovníky se pokusili
o odpověď na tuto otázku. Emetropům
aplikovali náhodně jedny z 9 zkušebních brýlí s planprizmatickými čočkami,
s úmyslně horizontální nebo vertikální
prizmatickou diferencí mezi pravým a levým okem, simulující falešnou centraci
brýlových skel. Na konci každého dne
po 8hodinovém nošení hodnotili účastníci
testu dvě kritéria:
1. zrakový komfort stupněm 0 až 100,
2. zda si myslí, že by si na tyto brýle
s falešnými prizmaty mohli zvyknout.
Příčinou nesnášenlivosti při příliš
vysokém prizmatickém zatížení byly
subjektivní potíže jako mdloby, neostré či
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zkreslené vidění, nevolnost, závratě, bolest
v očích, obtíže s koncentrací. Více než 50 %
zkoušených se na prizmatické zatížení
mohlo adaptovat, pokud byla prizmatická
diference ve vertikále a při prizmatu bází
zevně nebo dovnitř do 0,5 cm/m.
Dr. Wesemann upozorňuje, že v poslední době přibývá lidí, kteří používají hotové brýle na čtení při řízení motorového
vozidla. Jde většinou o emetropy, u nichž
došlo s přibývajícím věkem k hypermetropizaci. Tito„stařečtí“ hypermetropové zjistili, že s hotovými brýlemi na čtení vidí lépe
při řízení auta. Tyto nesprávně korigované
hypermetropy je nutno, vzhledem k bezpečnosti jich samých i ostatních účastníků
silničního provozu, důrazně varovat.
Literatura: Wesemann, W.: Fertigbrillen sind problematisch, DOZ 6/2008, str. 8–9

Přečetl doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Křížovka o ceny
Výherci z č. 4/2009: exkluzivní značkové sluneční brýle od společnosti
SAGITTA Ltd., spol. s r.o., získávají
Mgr. Simona Procházková, Brno; Věra
Břízová, Havlíčkův Brod; MUDr. Zdeňka Hurníková, Ostrava-Poruba.
Správné znění tajenky z č. 4/2009:
Krásné Vánoce a úspěšný nový rok
přeje nejen optické veřejnosti Sagitta
Brno.
Redakce
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Zjišťování

a korekce
očních refrakčních vad

Objektivní metody měření očních
refrakčních vad:
• oční skiaskopie,
• měření pomocí očního refraktometru.

•
•

P

řed samotnou korekcí refrakční vady je potřeba zjistit vrcholovou lámavost korekčních čoček. Jak jsme si již řekli v úvodních
kapitolách, vyjadřuje v dioptriích korekční hodnotu, která se musí
přidat k optickému systému oka, aby se obraz vzdáleného předmětu
vytvořil při minimální akomodaci oka na jeho sítnici.

Měření očních
refrakčních vad
Měření očních refrakčních vad patří
do působnosti očního lékaře a zvláště
optometristy. Je možné použít několik
metod. Ty se rozdělují do dvou skupin –
na objektivní a subjektivní. Doporučuje
se začínat měření metodou objektivní
a končit subjektivním ověřením korekce
s nasazenou zkušební obrubou.
Měření začíná monokulárně, kdy se
zjišťuje korekce každého oka zvlášť, a to
objektivně i subjektivně. Pak by měly následovat subjektivní zkoušky binokulárního
vidění. Výsledkem je pak předpis korekčních hodnot pro pravé a levé oko.
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•
•
•

Subjektivní metody:
optometr,
sada zkušebních čoček a zkušební
obruba, optotyp,
foropter a optotyp,
speciální optické přístroje,
testy binokulárního vidění.

Z objektivních metod se dnes převážně používá měření na automatických
refraktometrech, které jsou dnes díky vývoji stále dokonalejší, rychlejší a přesnější.
Vytlačily tak klasickou metodu oční skiaskopie, jíž se dnes využívá ke speciálnímu
vyšetřování funkce očí. Oční skiaskopie
patří z hlediska obtížnosti a odborných
vědomostí k nejnáročnějším optometrickým metodám, zároveň ji však jednoduché
přístrojové vybavení a minimální finanční
zátěž řadí k metodám nejdostupnějším.
V kategorii subjektivních metod převažuje měření pomocí sady zkušebních
čoček se zkušební obrubou a optotypem.
Foropter (obr. 1) příliš rozšířený není.
Srovnání zkušební obruby s foropterem
je zveřejněno v článku Foropter nebo
refrakční brýle v čísle 4/2009. Stále větší
počet oftalmologů a optometristů se

pouští i do testování binokulárního vidění, což vyžaduje širší odborné znalosti
a zkušenosti.
Zkušební obruba (obr. 2) je nepostradatelným doplňkem sady zkušebních
čoček (obr. 3). Veškerá zjišťování vrcholové
lámavosti korekčních čoček by měla být
zakončena jejich subjektivním ověřením
při nasazené zkušební obrubě, se kterou se
budoucí uživatel má projít a rozhlédnout
na větší vzdálenost a ověřit si účinek stanovené korekce na jeho prostorové vnímání.
Ideální zkušební obruba by proto měla být
dokonale přizpůsobitelná jakémukoliv uživateli – dítěti, ženě, muži, aby umožnila již
během měření ideální polohu korekčních
čoček před očima uživatele.
Požadavky na ideální zkušební obrubu:
• možnost přesného vycentrování
očnic na střed zornic, samostatně
pravého a levého oka ve vodorovném a svislém směru,
• nastavitelný měkký nosník,
• otočné očnice s úhlovou stupnicí,
umožňující nastavení osy cylindru
a její pevné zajištění v nastaveném
úhlu,
• nastavení svislé inklinace stranic tak,
aby rovina vložených čoček byla
kolmá k pohledové ose očí,
• stranice opatřené na začátku
milimetrovou stupnicí pro měření
vzdálenosti rohovka – korekční
čočka (obr. 5),
• nastavitelné rozevření stranic,
• proměnná délka stranic,
• dokonalá konstrukce pérových objímek pro čočky, aby všechny vložené
čočky za sebou byly vycentrovány
na společnou optickou osu,
• možnost upevnění polarizačních
předvěsů.
Pro korekci do dálky obecně platí
zásada, že krátkozraké oko korigujeme
nejslabší rozptylkou, kterou docílíme při
subjektivním měření optimální hodnoty
zrakové ostrosti, a další zesilování lámavosti
již nevede ke zlepšení, ale naopak bychom
oko zatížili nežádoucí akomodací. Dalekozraké oko korigujeme nejsilnější spojkou,
kterou docílíme optimální zrakové ostrosti.
Při dalším zvýšení lámavosti o 0,25 D by
pak došlo ke zhoršení zrakové ostrosti,
poněvadž bychom navodili umělou krát-

kozrakost a obraz by se dostal v tomto
oku kousek před sítnici. S požadavkem
minimální akomodace při korekci do dálky
souvisí i přesná vzdálenost korekční čočky
od vrcholu rohovky korigovaného oka, což
bude popsáno dále.

Úprava naměřených
korekčních hodnot
Znění korekčního předpisu nemusí
bezpodmínečně odpovídat objektivně
i subjektivně monokulárně naměřeným
hodnotám. Při subjektivní binokulární
úpravě předpisu může optometrista
provést:
• jednostrannou úpravu korekčních
hodnot vrcholové lámavosti čoček
u anizometropie,
• snížení lámavosti cylindru u astigmatismu,
• úpravu stočení osy cylindru u astigmatismu šikmých os.
Tyto úpravy provádí optometrista
v případech, kdy je subjektivní binokulární

obr. 1

Foropter

snášenlivost zjištěných korekčních hodnot špatná. Uživatel si stěžuje například
na dvojité vidění, deformované vnímání
zorného pole, bolesti očí a hlavy atd.
U dětských uživatelů korekce se
můžeme setkat i se záměrně změněnou
korekcí, která může v některých případech
i zhoršovat zrakovou ostrost uživatele.
V tomto případě se pak nejedná o brýle
vyloženě korigující refrakční vadu dítěte,
ale o brýle léčebné, které jsou určeny
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Odhalení tupozrakosti
během měření
Tupozraké oko nelze opticky vykorigovat na normální úroveň zrakové ostrosti
stupně 1,0 (6/6). Pokud optometrista toto
postižení oka neodhalí, může mu to během subjektivního měření způsobit řadu
nepříjemných chvil. Tupozrakost oka se
dá odhalit jednoduchým subjektivním
testem, kdy vložíme do zkušební obruby
(foropteru) monokulárně před podezřelé
oko otvůrkovou (stenopeickou) clonu
o průměru asi 1 mm (obr. 4). Tento test
provedeme až po subjektivním vyměření
optimální sférocylindrické kombinace,
jestliže jsme touto korekcí nedosáhli
dostatečné zrakové ostrosti. Clonku přiřadíme k dané korekci a zeptáme se měřené
osoby, zda došlo ke zlepšení rozlišení
znaků na sledovaném optotypu. Pokud
sdělí, že ne, může se jednat o oko tupozraké. Pokud řekne, že došlo k částečnému
zlepšení ostrosti, může být oko postiženo
začínajícím šedým zákalem (nastupujícím
z periferie oční čočky) nebo nepravidelným astigmatismem (keratokonus, jizvy
na rohovce).

obr. 2

Zkušební obruba

například u šilhajících dětí pro nácvik
a posílení binokulární souhry očí.
Proto by oční optik neměl dělat
ukvapené soudy o znění předpisu (např.
hodnota cylindru, osa). Pokud se mu
něco nezdá, je dobré spojit se s autorem
korekčního předpisu a ověřit si uvedené
znění předpisu.
Nepřesné stanovení korekce a její
nesnášenlivost uživatelem může mít
různé příčiny:

•

•
•

•

•
•

•

•

42

akomodace měřených očí během
měření – způsobí posun naměřených hodnot k myopii,
banální příčinou jsou znečištěné
čočky zkušební sady,
nesprávně seřízená zkušební obruba
– PD, výška, inklinace, vzdálenost
čoček od rohovek,
astigmatismus šikmých os – může
způsobit binokulární nesnášenlivost
objektivně zjištěné korekce,
anizometropie – binokulární nesnášenlivost,
kolísající hladina cukru v krvi uživatele korekce při cukrovce – kolísání
refrakčního stavu,
neodborné určení parametrů pro
objednání a zábrus individuálních
čoček (PD, inklinace, vzdálenost
čoček od rohovek očí, prohnutí
nosníku),
nepřesný zábrus čoček a nesprávně
přizpůsobené brýle – zatěžující
hranolový účinek, astigmatismus
šikmých paprsků.

Korekce očních
refrakčních vad
Pro korekci refrakčních vad se v současné době nabízejí tři možnosti:
• brýle,
• kontaktní čočky,
• refrakční chirurgie.
Brýle jsou nejčastějším prostředkem
pro korigování očních refrakčních vad.
Veškeré činnosti spojené se zhotovením
brýlí jsou náplní práce očního optika.
Kontakní čočky může aplikovat pouze
optometrista nebo oční lékař. V současné
době tvoří stále se rozšiřující a zdokonalující se formu korekce, zvláště při sportování
a turistice. Kontaktní čočky se mohou střídat s brýlemi. Nejrozšířenější jsou měkké
kontaktní čočky, v posledních letech se
však stále více i u nás mluví o možnostech
aplikace tvrdých kontaktních čoček, a to
nejen v souvislosti s korekcí keratokonu.
Refrakční chirurgie je speciální chirurgická oblast očního lékařství. Úprava
refrakčního stavu oka se může provádět:
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•

konečná anatomická úprava, výdej,
rady pro užívání.
Při výběru obrub pro konkrétního
uživatele musíme vzít v úvahu hlediska psychologická, funkční, estetická a finanční.

Psychologická hlediska
obsluhy zákazníka

obr. 3

obr. 4

Sada zkušebních čoček

Stenopeická clona

•

chirurgickým zákrokem, který změní
zakřivení přední plochy rohovky,
• voperováním umělé doplňkové
čočky do oka.
Nejrozšířenější jsou operace rohovky
speciálními mikrochirurgickými laserovými
zařízeními, která jsou řízena počítači. Jejich
přesnost a spolehlivost je s každou novou
generací lepší. Podstatou všech systémů je
upravit zakřivení přední plochy rohovky tak,
aby se změnou její nové optické mohutnosti
dosáhlo u operovaného oka stavu emetropie. Tyto operace jsou velmi oblíbené,
nemohou si je však dovolit všichni ametropové, a to nejen z hlediska ekonomického,
ale i z hlediska stavu jejich očí. Před rozhodnutím pro operaci se musí provést důkladné
vyšetření. Pacient si musí uvědomit, že tento
typ korekce je nevratný.

Fáze zhotovení
brýlové korekce
Zhotovení brýlové korekce se skládá
z několika fází:
• výběr obrub a anatomické přizpůsobení,
• volba typu, designu a povrchových
úprav brýlových čoček,
• měření vstupních parametrů,
• zábrus čoček a vsazení do obrub,
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Než začneme s výběrem, měli bychom
navodit přátelskou atmosféru a vhodnou
komunikací se zákazníkem navodit kladný
vztah k pořizovaným brýlím, z hlediska kvalitní korekce zraku pak vyzdvihnout potřebu
odborného zhotovení brýlové korekce kvalifikovanými pracovníky v oční optice.
Dále je potřeba psychologickému
typu zákazníka přizpůsobit i estetická
hlediska při výběru obrub.
Introvert bude upřednostňovat nenápadné brýle, klasickou harmonii brýlí s tvarem obličeje, barvou vlasů, očí, oblečení
atd. Dá více i na radu odborníka.
Extrovert se naopak nebojí nových
módních trendů, bývá rozhodnější a samostatnější při výběru obrub.
Extravagantní typ se nebojí extravagantních a provokujících tvarů a barev,
nevyžaduje radu odborníka.

Funkční hlediska
brýlové korekce
Při výběru obrub musíme brát ohled
na to, že vybraná obruba bude nosičem
korekčních čoček před očima uživatele
a bude zajišťovat jejich stabilní polohu.
Pokud by tomu tak nebylo, brýle by nemohly plnit svou korekční funkci. K určitým typům čoček se nedoporučují některé
typy brýlových obrub (tab. 1). Zde musíme
uplatnit své odborné znalosti, abychom
uživateli pro něj srozumitelnou formou
vysvětlili rozdíly a přednosti jednotlivých
typů. Vybranému typu čoček pak musíme
přizpůsobit i výběr obruby. Pokud zákazník
trvá na nevhodném typu obruby pro požadovaný typ čoček, musíme ho vhodně
usměrnit a vysvětlit mu nevhodnost této
kombinace.

Přepočet vrcholové
lámavosti korekčních čoček
v závislosti na změně
vzdálenosti od rohovky
Z teorie geometrické optiky víme, že
paprsky dopadající na čočku rovnoběž-
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obr. 5

Milimetrové měřítko na stranici zkušební
obruby

Druh obruby

Nevhodné typy čoček

kovová

silné, těžké, vysoké cylindry

plastová
vrtaná

minerální, velmi tenké, velmi silné, vysoké cylindry, prizmatické, z křehkého materiálu

vázaná (obvodová
drážka v čočce)

minerální, velmi tenké (okrajová tloušťka min. 1,7 mm),
křehké, velmi silné, vysoké cylindry, prizmatické, vrstvené
(lepené)

nízké očnice,
poloviční obruby

bifokální, trifokální, progresivní, degresivní

sportovní klenutá

ploché asférické, ploché atorické, minerální

se širokými
stranicemi

asférické čočky pro anizometropa, které vyžadují změnu
inklinace stranic

tab. 1

Nevhodné kombinace typů obrub a brýlových čoček

ně s její optickou osou se po průchodu
touto čočkou lámou do jejího ohniska.
V části o refrakčních očních vadách (ČOO
č. 3/2009) jsme si vysvětlili význam dalekého bodu u krátkozrakého a dalekozrakého
oka. Pouze paprsky vycházející (u dalekozrakého směřující) z (do) dalekého bodu
se po průchodu optickým systémem
oka soustředí na sítnici při minimální
akomodaci oka. Když tyto dvě definice
aplikujeme na korekci refrakční vady oka,
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dojdeme k tzv. korekční podmínce: obrazové ohnisko korekční čočky se musí
shodovat s dalekým bodem korigovaného oka. Tato korekční podmínka je graficky
vyjádřena na obrázcích korigovaného
krátkozrakého a dalekozrakého oka ve
3. části série v ČOO č. 3/2009.
Víme, že poloha dalekého bodu oka
je neměnná. Jakákoliv změna vzdálenosti
korekční čočky od oka pak porušuje tuto
podmínku a korekční čočka se podle toho,
kterým směrem se posune, stává silnější,
nebo slabší, než je potřebná hodnota
korekční vrcholové lámavosti. Obrazové
ohnisko korekční čočky se posouvá
po optické ose spolu s čočkou před nebo
za polohu dalekého bodu oka. Pak je oko
buď překorigováno, nebo podkorigováno,
což přináší uživateli korekce problémy. Aby

byla i v nové poloze před okem splněna
podmínka, že obrazové ohnisko čočky
musí splývat s dalekým bodem oka, musí
se buď prodloužit, nebo zkrátit sečná obrazová ohnisková vzdálenost korekční čočky.
Toho dosáhneme potřebnou změnou
vrcholové lámavosti korekční čočky.
Tato problematika se zjevně subjektivně projevuje až u vyšších korekcí nad
4 D. Proto je vhodné vzdálenost rohovka –
korekční čočka sledovat jak během měření
refrakčního stavu, tak i při výběru brýlové
obruby. Většinou bývají čočky ve zkušební
obrubě o něco dál od rohovky než ve vybrané obrubě v oční optice.
K měření slouží různé měřicí pomůcky, od běžného milimetrového měřítka
až po speciální pomůcky přímo k tomu
určené (obr. 5, 6). Také některé digitální
PD-metry se dvěma ryskami v příslušném
měřicím průzoru – jednou pevnou a druhou posuvnou – lze přepnout do režimu
tohoto měření.
V případě, že zjistíme změnu polohy
nové korekční čočky vůči poloze původně předepsané čočky, provedeme
přepočet původní vrcholové lámavosti
nebo rovnou podle změřené změny
vzdálenosti vyhledáme novou lámavost
v tabulce. Největší rozdíly nastávají mezi
lámavostí brýlové a kontaktní čočky, poněvadž rozdíl ve vzdálenosti od rohovky
je největší. Obecně platí, že na krátkozraké oko dáváme kontaktní čočku slabší
a na dalekozraké oko silnější, než byla
v brýlích.
Vzorec pro přepočet:

S´1 …. vrcholová lámavost původní
čočky
S´2 …. vrcholová lámavost druhé čočky
v jiné vzdálenosti od oka
Δd …. změna vzdálenosti korekční čočky
v metrech (posun čočky směrem
od oka se znaménkem minus,
k oku se znaménkem plus)
Nerespektování této podmínky může
být příčinou subjektivních potíží a nespokojenosti uživatele korekce. Například
při přiblížení spojky k oku je dalekozraké
oko podkorigováno a uživatel musí pro
zaostření obrazu akomodovat, pokud je

• broušení
polykarbonátu a Trivexu
• drážkování a leštění
• přesný scanner
• kamera
– načítání šablony a fólie
• magnetické blokování
• úprava tvarů – prohlubování
• databáze zakázek

•
•
•
•
•
•
•

kompaktní refrakční jednotka
nenáročná na prostor – pouze 1,55 m2
jednoduché propojení s přístroji Tomey
auto-refrakto-keratometr
štěrbinová lampa
počítačový foropter
projekční optotyp

TECHNOLOGY AND VISIO N

Omega Optix, s.r.o.
ČR – Pražská 1012, 250 01 Brandýs nad Labem
www.omega-optix.cz
SR – Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica
www.omega-optix.sk
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kazníka. Je třeba odhadnout, v jaké sociální
skupině žije. Dále musíme brát v úvahu
aktivity (např. sport) nebo zaměstnání,
ve kterém bude zákazník brýle používat,
aby byly praktické a bezpečné.

Průběh obsluhy zákazníka
v oční optice:
•

obr. 6

Pomůcky k měření vzdálenosti rohovka –
brýlová čočka

Obličej

Tvary brýlí vhodné

Tvary brýlí nevhodné

kulatý

hranaté, větší

tenké, kulaté, malé

hranatý

větší, kulaté, zaoblené, šířka brý- hranaté, drobné, malé
lového středu = šířka obličeje

trojúhelníkový

jemné barvy a tvary, oválné, za- velké, široké, vysoké, motýlkovioblené, stranice posazené dole té, mandlové tvary, hranaté

oválný (ideální)

širší než obličej, vyšší očnice malé, asymetrické
(zkrácení obličeje)

tab. 2

Typ obličeje a harmonie
s tvarem obrub

•
•

toho schopen, což jej může ve vyšším
věku zatěžovat. Při přiblížení rozptylky
dochází k překorigování krátkozrakého
oka, což přináší stejné potíže jako u prvního případu.

•
•

Estetická hlediska
brýlové korekce

•

Estetická hlediska musíme posuzovat
v souvislosti s funkčními a psychologickými hledisky. Při výběru obrub, které mají
harmonizovat s obličejem, se můžeme
řídit těmito klasickými zásadami:
• horní okraj očnice kopíruje křivku
obočí,

•
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obruba nemá zakrývat mimiku
obočí,
tvar obruby má potlačovat nedostatky ve tvaru obličeje (tab. 2),
tmavá skla nejsou příliš vhodná
do místnosti a do společnosti,
barva obrub a čoček by měla harmonizovat s barvou okolí – pokožka, oči,
vlasy, rty, oblečení atd.,
typicky dámské a pánské tvary obrub
nejsou vhodné pro druhé pohlaví,
vyváženost tvarů a barev obrub
vzhledem k věku uživatele.

Finanční možnosti
a zaměstnání zákazníka
Nezanedbatelným hlediskem při
výběru obrub jsou finanční možnosti zá-

začínáme oslovením jménem, které
jsme si přečetli na poukazu na brýle,
• zeptáme se, zda má zákazník brýle
poprvé nebo jaké brýle dosud používal,
• zjistíme zaměstnání a účel, za kterým
si zákazník brýle pořizuje, případně
vysvětlíme stručně princip korekce
a co uživateli přinese z hlediska
korekce zraku,
• z průběhu rozhovoru a chování zákazníka odhadneme jeho psychotyp,
případně se zeptáme, jaký typ brýlí
by si přál; v případě, že odmítá naši
radu při výběru obruby, respektujeme to,
• zjistíme, jaký typ čoček si bude přát
(plastové, minerální, jednoohniskové,
bifokální, progresivní, asférické atd.)
a vysvětlíme rozdíly mezi nimi,
• nabídneme vhodné typy obrub
z hlediska psychotypu, zaměstnání,
estetiky, typu obličeje, věku, typu
čoček, finančních možností,
• provedeme anatomické přizpůsobení obruby,
• vyměříme parametry pro objednání,
centraci a zábrus čoček,
• vyúčtujeme zakázku.
Od obsluhujícího očního optika to
vyžaduje široké znalosti psychologie, teorie korekce zraku, optického zobrazování,
sortimentu čoček, vlastností materiálů,
technologických postupů při zhotovení
brýlí. Jedině tehdy bude optik schopen během výběru obrub usměrňovat představy
svého zákazníka s cílem splnit všechna
uvedená hlediska a s výhledem na jeho
plnou spokojenost s hotovými brýlemi.

Ladislav Najman
SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15
najman@szsmerh.cz
Pokračování příště.

inz Eyecode A4:210x297

11.1.2010

20:08

Stránka 1

52009401 35870002

Y

Z
X

0110100 10101000011110 1000010

eye co d e R=3 2 .6/17.9/25.3
eye co d e L =3 3 .4/18.3/24.9

e yec o d e R=3 2.6/17.9/25.3
e yec o d e L =3 3.4/18.3/24.9

Čím lépe rozumíme očím,
tím lepší vyrábíme brýlové čočky.
• Tajemství očí byly definitivně objeveny.
• Personalizace čoček díky dynamickému 3D měření.
• Revoluční novinka poskytující okamžité vidění
bez námahy.
• Essilor exclusivita: nabízeno pouze pro brýlové čočky
Varilux® a jednoohniskové čočky Essilor.

*V porovnání s brýlovými čočkami bez informací vztažených k otočnému bodu oka.

Copyright 2009 Essilor International – RCS Créteil B 712 049 618 – Varilux® is a registered brand name of Essilor International – Visioffice® is a registered trademark of Essilor International –
Visioffice software was developped by the Essilor group, drawing on the expertise of proprietary Activisu measurement technology. The mirror and the Activisu® brand are the property of IVS –

opce pro brýlové čočky ESSILOR
5x vyšší přesnost*
Užijte si ten rozdíl

refrakce refrakce refrakce refrakce
frakce refrakce refrakce refrakce re
refrakce refrakce refrakce refrakce
frakce refrakce refrakce refrakce re
refrakce refrakce refrakce refrakce
frakce refrakce refrakce refrakce re
refrakce refrakce refrakce refrakce

Dlouhodobé

zkušenosti
s operací
LASIK

L

ASIK (Laser in situ keratomileusis) je
radikální operační metoda určená
ke korekci nízké a střední myopie.
V dnešní době prakticky zcela vyřadila fotorefraktivní keratektomii (PRK), užívanou
ke korekci vysoké myopie. Při operační
korekci vysoké myopie se dnes upřednostňuje implantace nitroočních čoček.
Výsledky korekce hypermetropie metodou
LASIK jsou méně přesvědčivé.
Od roku 1990 do konce roku 2007
bylo provedeno přibližně 18 milionů operací LASIK, z toho 8 milionů ve Spojených
státech. Teprve na počátku roku 2008 se
ve Španělsku objevila první studie hodnotící výsledky těchto operací po 10 letech. Operovaní jsou převážně mladí,
velmi zaměstnaní lidé, pro které je velmi
obtížné podstupovat pravidelná kontrolní
vyšetření po celou tuto dlouhou dobu.
Studie je navíc značně finančně náročná
a obtížně proveditelná, protože operační
postupy se neustále zlepšují.

Pacienti

foto © Yuri Arcurs
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Dr. Alió se spolupracovníky z Alicante operovali v období od dubna 1992
do prosince 1995 přibližně 800 pacientů.
Pooperační průběh sledovali u 178 pacientů (18 %). Desetiletou studii provedli
na 97 očích 70 pacientů po operaci LASIK.
Reoperaci během 10 let podstoupil každý

Zraková ostrost
Hodnocení úspěchu a bezpečnosti
refrakční operace je obvykle založeno
na stanovení pooperační zrakové ostrosti.
Ta je běžně stanovována při vysokém
kontrastu znaků. Dobré vidění tak bývá
zjištěno i u operovaných, kteří mají problémy se zrakovou ostrostí při sníženém
kontrastu a zvýšeném oslnění. Dr. Alió
zjistil u pacientů po 10 letech od operace
LASIK průměrnou zrakovou ostrost 0,88.
Pooperační zraková ostrost tedy byla
obecně horší než vidění před operací
s optimální korekcí.
Index bezpečnosti operace, tedy
poměr pooperačního vidění k optimálně
korigovanému vidění předoperačnímu,

12

počet reoperací

10
8
6
4
2
0

<1 rok

1–2 roky

2–5 let

>5 let

časové období po první operaci
graf 1

Rozdělení reoperací v časovém období
10 let. Dvacet očí se muselo podrobit
jedné reoperaci, dvě z těchto dvaceti očí
musely být reoperovány dvakrát.

0,8
nekorigovaná zraková ostrost

pátý pacient, což odpovídá výsledkům
jiných studií. Příčinou reoperace bylo:
podkorigování (40 %), regrese myopie
(17,5 %), překorigování a regrese (15 %),
překorigování (22,2 %) a astigmatismus
mixtus (11,1 %). Jako regrese byla hodnocena změna refrakce o 0,5 D po dvou
kontrolních vyšetřeních.
Bezprostředně po operaci byla u operovaných zjištěna průměrná refrakce +0,5 D.
Po 10 letech zjistili u 73 % operovaných
refrakci ±1,0 D. U podskupiny, která nemusela podstoupit druhou operaci, to
bylo méně (64 %). Po 10 letech se výsledná
refrakce u 92 % operovaných odkláněla
od emetropie o méně než 2,0 D. Přibližně
čtvrtina operovaných byla 10 let po operaci odkázána na nošení optické korekce.
U podstatné části operovaných došlo
v prvních letech po operaci k myopizaci
1–2 D. Ve skupině, která nepotřebovala
reoperaci, došlo po 10 letech ke standardní odchylce refrakce asi 0,25 D. Celkově
dosahovala myopizace po 10 letech u nereoperovaných pacientů –1,22 ±1,44 D.
Normální hodnota regrese byla u každého
šestého operovaného –2,5 D. Pravděpodobnou příčinou regrese je hyperplazie
rohovkového epitelu a zvětšené zakřivení
rohovky následkem snížení mechanické
odolnosti rohovky po operaci.

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

všechny oči

bez reoperace

po reoperaci
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roky po první operaci
byl stanoven na 1,08. Optimálně korigovaná pooperační zraková ostrost je tedy
o něco lepší než předoperační zraková ostrost. Méně než jedna třetina operovaných
měla před operací korigovánu zrakovou
ostrost 1,0 a více. Méně než dvě třetiny
sledovaných operovaných měly před
operací optimálně korigovanou zrakovou
ostrost více než 0,8.
Téměř třetina operovaných měla
po 10 letech nekorigovanou zrakovou

graf 2

Nekorigovaná zraková ostrost v časovém
období 10 let (podle Dr. Alió a kol., 2008).
V průměru byla nekorigovaná zraková
ostrost pod hraniční hodnotou, která je
nutná pro vydání řidičského průkazu.
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operace LASIK. Myopie je v první řadě
problémem sítnice. Ta zůstává i po operaci LASIK problémem myopického oka.
Pravidelné kontroly sítnice jsou proto
nezbytně nutné i po úspěšné operaci.

Anatomické
změny rohovky

průměrná hodnota

rozpětí

stáří

33,2 ± 9,9 let

17–57 let

sféra

–6,53 ± 1,82 D

–1,00 až –9,50 D

cylindr

–1,44 ± 1,07 D

0,00 až –5,00 D

sférický ekvivalent

–7,27 ± 1,94 D

–1,63 až –9,88 D

tab. 1

Údaje o pacientech před první operací
LASIK

časové období

regrese za rok (D)

3 měsíce až 1 rok

–0,24 ± 1,73

1 rok až 2 roky

–0,48 ± 1,10

2 roky až 5 let

–0,07 ± 0,37

5 let až 10 let

–0,05 ± 0,21

tab. 2

Dr. Alió nesledoval anatomické pooperační změny rohovky. Podle výsledků
jiných dlouhodobých studií zanechává
operace LASIK i po mnoha letech masivní
anatomické změny rohovky. Nervová pleteň v rohovce nedosahuje ani po 3 letech
od operace původní hustoty. Rovněž počet keratocytů je ještě po 5 letech výrazně
nižší. Pět let po operaci LASIK je hustota
keratocytů v zadním stromatu rohovky
o více než 20 % menší, v rohovkovém laloku o 37 % menší a v místě ablace o 42 %
menší než před operací. Počet keratocytů
nedosahuje ani po dlouhé době po operaci předoperační úrovně.

Regrese myopie za rok

ostrost méně než 0,5. To odpovídá pooperačnímu odklonu od emetropie o více
než 1,0 D. Třetina ze všech operovaných
by tak nesplňovala požadavky na vydání
řidičského průkazu.

Komplikace
Nejvážnější z pooperačních komplikací, ektázie rohovky, nebyla zjištěna
u žádného z 97 kontrolovaných očí
po operaci LASIK. O nejčastější pooperační komplikaci, suchém oku, nejsou
ve studii žádné údaje. U tří očí byla
příčinou sníženého vidění myopická
retinopatie, u jednoho neovaskulární
membrána a jednou odchlípení sítnice.
S těmito komplikacemi se setkáváme častěji u myopií vyšších než –6,0 D. Myopie
není problém rohovky, na které probíhá
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Závěr
Závěrem je možno konstatovat,
že operace LASIK je bezpečná metoda
vhodná ke korekci nízké a střední myopie.
Ke stabilizaci pooperační refrakce dochází
obvykle po 2 letech od operace, avšak:
• přibližně čtvrtina všech operovaných
zůstává i po operaci závislá na optické korekci,
• nekorigovaná zraková ostrost je
po operaci horší než optimálně korigovaná předoperační ostrost,
• vidění po operaci LASIK zůstává
suboptimální,
• 20–30 % operovaných očí musí být
reoperováno,
• přibližně 50 % operovaných má
po 10 letech odchylku od emetropie
méně než 0,5 D,
• úspěch operace mohou narušit
možné myopické změny sítnice.
doc. MUDr. Milan Anton, CSc.

Literatura:
Berke, A.: Langzeiterfahrungen mit LASIK. DOZ 5/2008,
str. 18–22
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Korekce
osob

s mentálním

postižením

Mentální postižení

P

tab. 1

ostižení jedinců, při kterém dochází
k zaostávání vývoje rozumových
schopností, odlišnému vývoji některých psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování, nazýváme
mentálním postižením nebo mentální
retardací. Jedná se o trvalé snížení rozumových schopností, které vzniká v důsledku
organického poškození mozku. K těmto
poškozením dochází v období prenatálním (těhotenství), perinatálním (porod)
nebo postnatálním (po porodu). Jde o trvalý stav, nikoliv o nemoc. Existují stovky

Dělení mentálně postižených podle
hodnoty IQ

stupeň
retardace

IQ

%
v populaci

% ze
skupiny MR

věkový
ekvivalent

lehká

50–69

80

2,6

8,5–11

střední

35–49

12

0,4

6–8,5

těžká

21–34

7

0,2

3,75–6

méně než 20

1

0,2

0–3,75

hluboká
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příčin mentální retardace. Nejčastější
je Downův syndrom, fetální alkoholový
syndrom a syndrom fragilního X. Přibližně
u jedné třetiny případů nelze určit příčinu
postižení.
Postižení je dáno třemi aspekty – hodnotou inteligence (IQ nižší než 70), omezením ve dvou a více oblastech adaptivních
schopností potřebných v každodenním
životě. Těmi jsou například komunikace,
sebeobsluha, sociální oblast, volnočasové
aktivity, sebekontrola, schopnost naučit se
číst, psát, počítat a schopnost uplatnit se
(např. pracovní návyky). Mentální postižení
je stav trvající od dětství.
Postižení se podle výše uvedených aspektů dělí do několika skupin. Nejčastější
je dělení podle hodnoty IQ (viz tab. 1).
Ne všechny postižené lze zařadit
do výše uvedených kategorií. Důvodem
je například neschopnost určit IQ pro další
postižení a neschopnost komunikace, dále
se jedná o skupinu nespecifikovaných, kdy
nelze určit, zda se jedná o mentální postižení (např. při autismu), a v neposlední
řadě existuje skupina, u které je prokázáno
mentální postižení, avšak nelze určit jeho
míru např. pro slabomyslnost.
Pro správné hodnocení stavu i z hlediska zjištění kvality zraku je nutno mít
všeobecné znalosti dané problematiky. Důležitý je vztah daného postižení
k celkovému zdravotnímu stavu a jeho
specifikace vůči oftalmologickým a refrakčním projevům. Je tedy vhodné se
seznámit jak s příčinami všeobecně, tak

s konkrétními mentálními postiženími.
Jednotlivá postižení mohou mít specifické
oční projevy, jako např. Downův syndrom
(postižení trpí z refrakčního hlediska
všemi refrakčními vadami, nejčastěji však
astigmatismem. Velmi často se u tohoto
postižení objevuje strabismus, nystagmus
a keratokonus. Vzhledem k tomu, že akomodují výhradně s plnou korekcí, mohou
se u těchto lidí často projevovat obtíže
při pohledu do blízka. Z oftalmologických
komplikací je poměrně výrazná blefaritida
a konjunktivitida). Z hlediska specifických
zdravotních oftalmologických komplikací
u osob s mentálním postižením je nutné
zároveň s refrakčním měřením provést
řádnou prohlídku oftalmologickou!

Refrakční měření
osob s mentálním
postižením
Je třeba si uvědomit, že kvalita zraku
ovlivňuje mnoho životních sociálních sfér.
Nejde jen o schopnost zapamatovat si
a s tím související schopnost vzdělávání,
ale i o sebeobsluhu, samostatnost nebo
limitaci jiných aktivit a s tím vším související otázku celoživotní péče.
Pokud ve své praxi vyšetřujeme
osobu s mentálním postižením, je třeba
najít správné komunikační prostředky. Ty
najdeme pouze v případě, že ke klientovi
přistupujeme s patřičným respektem vůči
jeho osobnosti.
Vyšetření zraku u osob s mentálním
postižením se v podstatě neliší od běžného vyšetření. U každého jedince je důležité
včasné vyšetření, správné zhodnocení
zdravotního stavu oka a zrakových funkcí
a nakonec maximální zlepšení zrakového
výkonu.
Každému takovému vyšetření by
mělo předcházet zamyšlení nad několika
otázkami:
• Co klient vidí, jaký je jeho zrak?
• Jak klient používá svůj zrak?
• Pomohou mu brýle?
• Je terapie vhodná?
• Jak klienta ovlivní nová situace?

obr. 1

žením je nutné se ujistit, že jsme nalezli ty
správné komunikační prostředky. Klient
musí porozumět situaci, aby nám začal
důvěřovat. Důvěra hraje velmi významnou
roli. Je třeba také zajistit zpětnou vazbu tak,
abychom si byli jisti, že jsme udělali vše pro
maximální zlepšení zraku klienta. Vliv změny se mnohdy projevuje až v prostředí,
které je klientovi známé, kde se cítí dobře
a bezpečně (např. klient je aktivnější, více
se zajímá o své okolí, korekční pomůcku
neodkládá nebo naopak odkládá a nesnese ji, atd.). Z tohoto důvodu je nutné
spolupracovat s osobami, které se o tyto
klienty starají a mohou pozorovat adaptaci
na nově vzniklou situaci.

Obrázkové symboly Lea používané
k určení zrakové ostrosti

Komunikace
Komunikace s osobami s mentálním
postižením probíhá v úrovni verbální
nebo v případě těžšího či komplikovaného
postižení nonverbálně.
Při nonverbální komunikaci je třeba
udržovat klid, projevovat se klidně a vyvolat v klientovi důvěru. Za tímto účelem
je možno použít uklidňující doteky, avšak
je nutno počítat s obranným chováním
klienta. Proto je důležité k jednání přistupovat citlivě.
Při verbální komunikaci je důležité
používat jednoduché výrazy, hovořit
jednoduše a vždy se ujistit, že vám

Vzhledem k častým potížím při komunikaci s klientem s mentálním posti-
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Určení zrakové ostrosti

klient rozumí. Vždy přizpůsobte projev mentální úrovni
klienta. Důležité je též naslouchání klientovi. Mějte vždy
na paměti, kdo je vaším klientem, nekomunikujte s doprovodem. Například pozdravte se vždy nejdříve s klientem, až
ve druhé řadě s doprovodem. Otázky pokládejte klientovi,
pouze pokud vám není schopen na ně odpovědět, zopakujte
otázku doprovodné osobě. Mějte také na paměti, že osoby
s mentálním postižením se dříve unaví, ztrácejí pozornost
a snáze podléhají panice. Proto své klienty nestresujte a je-li
to nutné, pozvěte je na opakovanou návštěvu místo jednoho
zdlouhavého vyčerpávajícího vyšetření. Jestliže chcete vyšetřovat klienta s mentálním postižením, zajistěte si dostatek času
a přizpůsobte situaci tak, abyste nebyli rušeni.

Pozorování
Základním prostředkem každého vyšetření je pozorování.
V případě osob s mentálním postižením kromě běžného pozorování provádíme pozorování specifická, která jsou v případě
neschopnosti komunikovat určujícím faktorem pro zjištění kvality zraku. Pohledově zjišťujeme přítomnost strabismu, nystagmu
nebo kompenzačního postavení hlavy. Dále pozorujeme směrování cíleného pohledu na podnět, jeho směrovou orientaci
a oční kontakt s cílem.

Dalším cílem vyšetření je zjistit zrakový výkon a kvalitu zorného pole. Za tímto účelem používáme běžné optotypy, pokud
to úroveň postižení dovoluje. Můžeme dát klientovi vybrat, zda
chce číst raději písmena, nebo čísla. Pokud je nutno volit jednodušší metody, pak podle schopností klienta volíme písmena
V, O, T, H s možností přirovnání tohoto znaku k obrázkům (písmeno V je podobné zmrzlinovému kornoutu, O je míč, T je stůl,
H může být stolička – pokud najdeme jiná přirovnání nebo
klient sám přirovnává písmena, pak je vše v pořádku), nebo
klient opisuje, co vidí.
Pokud nelze pro vyšetření použít písmen nebo číslic, využijeme obrázky. Velmi oblíbenými a vyzkoušenými jsou tzv. „Lea
Symbols“ (obr. 1). Jedná se o jednoduché nezaměnitelné znaky
– kruh, čtverec, domeček a jablko nebo srdce. Tyto symboly jsou
vyobrazené nejen na optotypu, klient může využít i pomocné
desky, na které jsou tyto symboly zobrazené, a neumí-li je pojmenovat nebo se hůře vyjadřuje, porovnává pozorovaný znak
se znakem na desce. Dalším oblíbeným symbolem je auto, které
má místo kol Landoltův kruh. Klient určuje, která pneumatika je
rozbitá, a také směr defektu. Za tímto účelem lze opět použít
porovnávací tabulku. V podstatě můžeme hrát s klientem hru,
aniž by si klient uvědomil, že je vyšetřován.
Abychom zajistili dobrý průběh vyšetření, je třeba se vždy
na počátku ujistit, že klient zná symboly, se kterými pracujeme,
a ví, co je od něj požadováno. Abychom předešli zbytečnému
stresu, je dobré klienta ujistit, že se nic neděje, když udělá chybu.
Je také nutné zajistit, aby doprovod nenapovídal a neupozorňoval klienta na chyby, které dělá, aby ho nepobízel k rychlejšímu
výkonu a vůbec jinak nestresoval. Neustále popisujte klientovi
činnost, kterou vykonává, vysvětlujte vaše požadavky a cíle
a zároveň odpovídejte na dotazy, které klient má.

Zhodnocení
Placená inzerce

Subjektivní
refrakce
Když se to nenaučíte na tomto kurzu, tak už nikdy.
• Děláte refrakci a nejste si svým výsledkem jisti?
• Potřebujete získat více informací o binokulární korekci?
• Nemáte špičkovou techniku, a přesto chcete dělat
dobrou refrakci?
• Teorie je jasná, ale praxe pokulhává?
• Kreditní body?
Školitel Bc. Ing. Ivan Vymyslický
oční optik, optometrista, soudní znalec
Bližší informace – termíny, náplň, průběh – najdete na

www.ppo.cz

Hodnocením je v případě osob s mentálním postižením již
dříve zmíněná zpětná vazba. Pokud je mentální postižení lehčí,
pravděpodobně budeme znát výsledek velmi brzy po použití
korekční pomůcky. Pokud je však komunikace těžší, je třeba
hodnotit chování klienta před a po aplikaci korekční pomůcky.
Většinou dochází ke změnám v celkové komunikaci, aktivitě,
pozorování okolí, pohybu, náladě atp.
Bc. Martina Nováková, MSc.
msc.optom@centrum.cz

Literatura:
1. Opening Eyes to Intellectual Disability: Improving the Vision of People with
Intellectual Disability, studijní materiál, DVD, 2005
2. Hertz, B. G., Rosenberg J.: Effect of Mental Retardation and Motor Disability on
Testing with Visual Anuity Cards, 1992
3. Haire, A. R., Vernon, S. A., Rubinstein, M. P.: Levels of visual impairment in a day
centre for people with a mental handicap, 1991
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Sportovní

optometrie
Anatomie hlavy a zrakového ústrojí
pro sportovní optometrii

2. část
Anatomie zrakového
ústrojí
Zrakové ústrojí
(organum visus)

O

rgánem zraku je oko (bulbus
oculi), které je uloženo v tukovém polštáři (corpus adiposum
orbitae) v očnicové dutině (orbita).
Oční koule se hýbe za pomoci šesti
okohybných svalů. Přední (frontální) segment očního bulbu (obr. 1a, b), který není
uzavřen v očnicové dutině, je chráněn
pohyblivými očními víčky (palpebrae).
Vzhledem k tomu, že tento segment
je vystaven vlivům ovzduší a hrozí nebezpečí jeho vysychání, je svlažován slzami
(lacrimae), které jsou produkovány slznými
žlázami (glandulae lacrimales). Slzy jsou
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produkovány do spojivkové štěrbiny (saccus conjunctivae) a odváděny slznými
cestami do dolního nosního průduchu.
Okohybné svaly, spojivku a slzný
aparát nazýváme přídatnými orgány oka
(organa oculi accesoria).
Z hlediska vývoje můžeme základ oka
pozorovat již v časné embryonální době
jako výběžek ještě nediferencovaného
a neuzavřeného očního váčku. Ten se
postupně přetvoří v základ budoucího
očního bulbu, který zůstává spojen s mezimozkem dutou stopkou – pozdějším
základem očního nervu (obr. 2).
Rohovka (cornea)
Rohovka je bezbarvá, průhledná
a úplně bezcévná, takže snadno propouští světelné paprsky. Na okraji (limbus
cornea) přechází plynule ve skléru. Tento
přechod připomíná zasazení hodinového
sklíčka. Povrchové snopce skléry přesahují
okraj rohovky víc než snopce hluboké.
Nejvíce patrný je tento způsob přechodu
na horním a dolním okraji rohovky. Proto
je tvar rohovky mírně oválný, má horizontální průměr přibližně 12 mm a vertikální
průměr přibližně 11 mm. To způsobuje
prudší vertikální zakřivení rohovky, které
je příčinou pravidelného (fyziologického)
astigmatismu oka.

Stavba rohovky
Na rohovce lze rozlišit pět mikroskopických vrstev:
• Povrchový epitel rohovky (epithelium anterius corneae) – jeho polygonální buňky se vyznačují neobyčejnou regenerační schopností. Četná
zakončení senzitivních nervových
vláken mezi buňkami způsobují, že
rohovka je nejcitlivějším místem
povrchu těla.
• Bowmanova membrána (lamina
limitans anterior – externa Bowmani)
– vyznačuje se dobrou pevností, ale
není schopna regenerace.
• Substancia propria corneae – tato
kolagenní vlákna tvoří asi 9/10
tloušťky rohovky.
• Descementova membrána (membrana limitans posterior – interna
Descementi) – má regenerační
schopnost.
• Endotel rohovky – tato vrstva
plochých buněk vystýlá celou přední
oční komoru.

epithelium lentis

epithelium ant. corneae

camera post. bulbi

lamina limitans ant.

zonula ciliaris
substantia propria corneae

lig. pectinatum
anguli iridocorn.

lamina limitans post.

sinus venosus sclerae

endothelium camerae ant.

m. ciliaris
spatium episclerale
ora serrata

obr. 1a Zvětšený výřez předního segmentu oka

ora serrata
orbiculus ciliaris
corona ciliaris

Bělima a cévnatka
Bělima (sclera) zabírá 4/5 povrchu
oční koule. Skládá se z lamelózně uspořádaného fibrilárního vaziva. Je mléčně bílá.
V dětství je velmi tenká, což způsobuje, že
přes ni prosvítá cévnatka a má tudíž modrý
nádech. Ve stáří vlivem ukládání tuků
žloutne. Skléra je prakticky bezcévná a je
živena z jemné episklerální cévní sítě.
Cévnatka (chorioidea) je plošně největší část střední vrstvy a zabírá zadní dvě
třetiny bulbu. Pro velký obsah cév a pigmentu má hnědočervenou barvu.
Stavba cévnatky:
• Lamina suprachorioidea – zevní
vrstva tvořená malým množstvím
vaziva.
• Lamina vasculoza – druhá vrstva
obsahuje velké množství cév.
• Lamina chorioidocapillaris – krevní
kapiláry této vrstvy vyživují zevní
vrstvu sítnice (tyčinky, čípky).
• Lamina basalis – hladká vazivová
vrstva.
Řasnaté tělísko
Má věncovitý tvar, jehož hlavním
obsahem je ciliární sval (musculus ciliaris).
Do zadního (sklivcového) prostoru z něho

T

N
processus ciliares
fibrae zonulares

vybíhají ciliární hrbolky (processus ciliares),
kterých je asi sedmdesát. Tyto výběžky,
které jsou 2–3 mm dlouhé a až 1 mm
vysoké, jsou uspořádány paprsčitě a tvoří
corona ciliaris.
Komorový úhel
Komorový úhel tvoří následující
struktury:
• nejzevnější část duhovky,
• přední strana ciliárního tělíska,
• trabekulární síťovina,
• Schlemmův kanál.
Nitrooční tekutina je tvořena ciliárním
tělesem uloženým za duhovkou. Nejprve
protéká skrze zornici (otvor v duhovce)
do přední oční komory. Odtud směřuje
do struktur komorového úhlu. Je filtrová-

obr. 1b Přední segment oka (dutinová strana).
N – strana mediální, T – strana laterální

na trabekulární síťovinou a poté putuje
do Schlemmova kanálu, což je úzký kanálek vytvořený v rohovce. Schlemmův kanál
odvádí nitrooční tekutinu do jemných
krevních vlásečnic v okolí oční koule.
Sítnice (retina)
Vystýlá oční kouli a sahá až k pupilárnímu okraji duhovky. Během života je
sklovitě průhledná a hladká. Při pohledu
do očního bulbu má červenooranžovou
barvu, což je způsobeno krevními kapilárami cévnatky a hustotou pigmentu
v pigmentové vrstvě. Proto je barva oč-
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zadní
komora
oční

čočka
(Lens cristallina)

sítnice
(Retina)

duhovka
(Iris)

jamka žluté
skvrny (Fovea)

přední
komora
oční

Sklivec
Sklivec je sklovitě průhledná substance, která má viskózní konzistenci a vyplňuje v oční kouli celý prostor za čočkou. Jeho
struktura je vláknitá. Vlákna se kříží a proplétají všemi směry. Prostor mezi nimi je
vyplněn viskózní tekutinou. Ztrátu sklivce
během života může nahradit jen komorová voda. Nová vlákna se již netvoří.

sklivec

rohovka
(Cornea)
závěsný
aparát

•
zrakový nerv
(Fasciculus opticus)

bělima
(Sklera)
obr. 2

obr. 3

chem. S postupujícím věkem se zabarvuje
do tmavožluta až žlutohněda, což snižuje
její průhlednost.
Přední plocha je kulovitě zakřivena
s poloměrem 9–10 mm. Zadní plocha
je vyklenuta parabolicky s poloměrem
zakřivení 5–6 mm. Obě plochy se stýkají
v zaobleném, vroubkovaném okraji (equator lentis). V tomto místě se na čočku upínají vlákna závěsného aparátu řasnatého
tělíska (obr. 3).

Základní anatomický popis očního
bulbu

Čočka 25letého člověka zezadu a ze
strany

ního pozadí různá u lidí s různou barvou
kůže (u černochů mnohem tmavší než
u bělochů).
V místě odstupu zrakového svazku se
nachází bělavý optický disk (papilla nervi
optici). Tento disk má průměr přibližně
1,5 cm a zcela v něm chybí tyčinky a čípky
(slepá skvrna).
Přibližně 4 mm zevně od optického
disku se nachází žlutá skvrna (macula
lutea), která je však žlutá jen u mrtvého
člověka. Za života je naopak červenější
než její okolí a žlutá barva vyniká pouze
při vyšetření ve světle červených paprsků.
Macula má v průměru přibližně 3 mm;
střed žluté skvrny (fovea centralis) je
místem nejostřejšího vidění. Je to způsobeno nakupením světločivných elementů
a prakticky chybějícími ostatními vrstvami
sítnice. Světlo tedy proniká bez překážky
přímo k smyslovým buňkám.
Čočka (lens cristallina)
Průměr čočky je přibližně 9 mm, její
tloušťka přibližně 3,7 mm. Má pravidelné
lehce nažloutlé zabarvení, které je u novorozence provázeno nazelenalým náde-
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•

•

Oční komory (camerae bulbi)
Přední oční komora (camera bulbi
anterior) – nachází se mezi vnitřní
plochou rohovky a přední plochou
čočky, je vyplněná komorovým
mokem.
Zadní oční komora (camera bulbi
posterior) – nachází se mezi zadní
plochou duhovky a přední plochou
čočky, je vyplněná komorovým
mokem.
Prostor za čočkou – je vyplněný
sklivcem (camera vitrea bulbi).

Duhovka (iris)
Má tvar mezikruží s poněkud excentricky vykrojeným otvorem (zornice). Dělí
komorový prostor na přední a zadní oční
komoru. Přední plocha má charakteristickou kresbu a barvu (vypovídá o barvě
očí). Přes pupilární okraj se nepatrně vytáčí
zadní pigmentový list a vytváří hnědý lem
okolo zornice.

Cévní zásobení oka
a jeho inervace
Výživu bulbu obstarávají větve arteriae
ophthalmicae:
• Arteriae centralis retinae – vyživuje
sítnici s výjimkou vrstvy tyčinek
a čípků (dostávají výživu z cévnatky).
• Arteriae chorioideae – vyživuje tyčinky,
čípky a pigmentovou vrstvu sítnice.
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•
•

circulus arteriosus iridis major

Arteriae iridis – vyživuje duhovku.
Arteriae ciliares anteriores – vyživuje
oční svaly a spojivku (obr. 4).
Inervaci obstarávají ciliární nervy (nn.
ciliares). Samotný přenos vzruchů do mozku pak zajišťuje zraková dráha, jejíž součástí
je oční nerv (nervus opticus).

v. vorticosa

cévy duhovky

a. ciliaris post. longa

otvor pro nervus opticus

aa. ciliares post. breves
circulus vasculosus
iridis minor

Všechny tyto poznatky jsou dávno
známy a všichni je ve své praxi mnohdy
uplatňujeme. Snažil jsem se vybrat z anatomických informací takové, které mnohdy
nejsou v učebnicích a jejichž zajímavost
nám tak suchou vědu, jakou je anatomie,
alespoň trochu ozvláštní.
Anatomickou část dokončíme příště
zevrubným pohledem na přídatné orgány oka.
Mgr. Vilém Rudolf
www.visusoptik.cz
vilemrudolf@seznam.cz
Literatura:
1. Borovanský, L.: Soustavná anatomie člověka, Avicenum 1976

m. ciliaris

aa. ciliares ant.

v. vorticosa

2. Synek, S., Skorkovská, Š.: Fyziologie oka a vidění,
Grada Publishing, 2004

obr. 4

Cévní zásobení oka (pohled ze strany, podle Lebera)

3. Human – London Dorling Kindersley, 2004

Placená inzerce
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Navštivte naši expozici
n a v e l e t r h u O P TA
5 . – 7. 2. 2010 Brno
Výstaviště, pavilon P, stánek 43

VÁŠ DODAVATEL BRÝLOVÝCH ČOČEK
www.optikacivice.cz
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OPTA

poprvé
v multifunkčním
pavilonu P
5.–7. 2. 2010
Pátý ročník soutěže
TOP OPTA

16.

ročník Mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie poprvé v novém pavilonu P
na brněnském výstavišti představí trendy a novinky
vystavovatelů z bezmála tří desítek zemí.

Zvýrazněné téma
Presbyopie 45+
Letošní ročník veletrhu upře pozornost k péči o stárnoucí zrak. Problémy
spojené se zhoršeným viděním na blízkou
vzdálenost řeší současná oční optika daleko komplexněji než v minulosti, takže si
každý zákazník může zvolit takovou variantu či kombinaci variant, jaká jeho zraku
a způsobu života vyhovuje nejlépe. Mnozí
uživatelé však stále netuší, jak široká škála
možností je jim k dispozici a k vlastní škodě
volí zdánlivě nejjednodušší konzervativní
řešení, tj. brýle na čtení, v horším případě
dokonce z nejbližšího hypermarketu.
Právě zviditelnění pokroku v péči o vetchozraké je hlavním cílem zvýrazněného
tématu Presbyopie 45+.
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V letošním roce došlo k obměně
kategorií – kromě zvýrazněného tématu
celého veletrhu (Presbyopie 45+) je
novou kategorií Speciální optika (dětská
optika, sportovní optika, pomůcky pro
slabozraké, doplňky), kategorie Brýlové
obruby a sluneční brýle se rozčlenila
na část Styl a design a Technologické inovace. Podobným způsobem se rozdělila
také kategorie Technologie v oční optice,
a to na Vyšetřovací a měřicí přístroje pro
měření zraku, Optické stroje a přístroje pro
opracování brýlových čoček a Prodejní nástroje a systémy pro retail – maloobchod.
Detailnější kategorizace má usnadnit
hodnocení a motivovat vystavovatele, aby
k účasti přihlásili více exponátů a soutěž
TOP OPTA tak získala na kvalitě. Odměnou
vystavovatelům bude zviditelnění a propagace jejich novinek. Výsledky soutěže
budou vyhlášeny na oficiálním zahájení
veletrhu a úspěšné exponáty vystaveny
ve speciální vitríně.

Novinky v expozicích
Nový pavilon P nabízí vystavovatelům
i návštěvníkům vynikající zázemí a komfort. Kromě odborných konferencí a bo-

hatého doprovodného programu zaměřeného na širokou veřejnost, který pořádají
Veletrhy Brno, a.s., se vystavovatelé snaží
ke svým expozicím přilákat návštěvníky
sami. Zapůsobit mohou velikostí expozice,
speciálním programem a vstřícností.
Společnost HOYA Lens CZ chce zaujmout především odborníky z branže.
„Naše firma zaujímá tradičně velkou výstavní
plochu a jinak tomu nebude ani letos. Našim
zákazníkům bychom chtěli poskytnout
komfort, na který jsou zvyklí z minulých
let. Připravujeme již tradiční přednáškovou
místnost s atraktivním programem, bude
tam prostor pro moderní technologie. Zákazníkům předvedeme nový centrační systém VisuReal a počítačový software pro oční
optiky Hoya Vision Care Center. Představíme
širší veřejnosti novou antireflexní vrstvu HiVision Long Life, která je podle nezávislých
testů nejtvrdší na světě,“ přiblížila expozici
Martina Egrtová. „Každý rok uvádíme na trh
novinky a jsme rádi, že na veletrhu je můžeme představit co největšímu množství
našich zákazníků,“ dodala.
Společnost Metzler International
představí kolekci špičkových obrub
značky Fossil, která zahrnuje dioptrické
i sluneční brýle dámské, pánské i velký
výběr juniorských brýlí. Většina slunečních
brýlí je z frézovaného acetátu, část kolekce je polarizační. Společnost NEW LINE
OPTICS vám na svém stánku představí
nové kolekce Spectrum (pro mladé mezi
17 a 30 lety) a Bambini (pro děti ve věku
5–9 let). S novinkou na trhu sportovních
brýlí se můžete seznámit na stánku
společnosti MOFO CZ. Jedná se o brýle
OAKLEY JAWBONE s revoluční technologií
SwitchLock™ – stačí otočit nosník, čímž se
odemkne spodní část rámečku a čočku lze
vyměnit. Zařizujete-li novou provozovnu,
navštivte stánek společnosti ING. RADEK
ADOLT – OPTIX, kde vám nabídnou
kompletní sortiment pro vybavení oční
optiky německé firmy CONCEPT-S. Novinky nebudou chybět ani u vystavovatelů
přístrojové techniky. Společnost GEODIS
BRNO představí přístroj SCAN 1, který
jako první na světě nabízí možnost použití
technologie OCT na štěrbinové lampě.
Společnost DEVELOPTIK vystavuje nový
model bezšablonového brousicího systému HUVITZ EXCELON XD pro broušení,

vrtání, drážkování, leštění a srážení hran
všech druhů moderních čoček.

Kongres
celoevropského
optometrického
vzdělávání
3. ročník kongresu se letos uskuteční
ve dnech 5.–7. 2. 2010. Pátek bude věnován setkání výkonného a vzdělávacího
výboru Evropské rady optometrie a optiky.
V sobotu se budou konat jako již tradičně
přednášky, letos mimo jiné na tato témata:
Komunikace s pacientem, kolegy a profesionály, Případové studie, Projekt péče o zrak
v Mozambiku, Optometristé a péče o zrak,
Optometrie a makulární degenerace, Katarakta. Neděle bude zasvěcena klíčovému
tématu kongresu – Evropskému diplomu
z optometrie, tedy struktuře diplomu
a zkoušek, akreditačnímu procesu a akreditačním pilotním projektům (konkrétně
Norsku a České republice, za kterou
vystoupí RNDr. František Pluháček, Ph.D.,
z Univerzity Palackého v Olomouci).

Informace
pro návštěvníky
V pátek a v sobotu můžete veletrh
navštívit od 9.00 do 19.00 hodin, v neděli je otevírací doba zkrácena do 15.00
hodin. Za celodenní vstupenku zaplatíte
200 Kč, po předregistraci na internetu
získáte zlevněnou vstupenku za 100 Kč.
Studenti zaplatí zlevněné vstupné 100 Kč.
U pokladen v pavilonu P a na stánku ELIS
si můžete zakoupit katalog vystavovatelů
za 90 Kč. Pro návštěvníky bude v provozu
shuttle bus OPTA 2010, který bude jezdit
po trase Voroněž – Holiday Inn – pavilon P
(vjezd do areálu výstaviště branou č. 7).
Více informací naleznete na webových
stránkách www.opta.cz.

Jízdní řád shuttle busů
den
pátek 5. 2.
sobota 6. 2.
neděle 7. 2.

provozní doba
8.00–20.00 hod
8.00–20.00 hod
8.00–16.00 hod
Alena Křečková
tiskové středisko BVV
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Pod každou lampou není tma
Přijďte se podívat na veletrh OPTA 2010 - expozice GEODIS

Foto ze štěrbinové lampy: Zadní polární zákal u vrozené katarakty. Poskytla oční klinika Lexum Praha.
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Desetiletí

silikon-hydrogelových
čoček
Část 1

Možné výhody silikon-hydrogelových
materiálů a rozdíly ve srovnání
s materiály na bázi polyhema

P

rvní díl této dvoudílné série se zabývá přednostmi silikon-hydrogelových materiálů v oblasti přístupu
pro kyslík a komfortu nošení. Stejně tak
i rozdíly ve srovnání s materiály na bázi polyhema v oblasti zvlhčení a propustnosti
pro UV záření.
Poslední desetiletí bylo ve vývoji materiálů pro kontaktní čočky mimořádně
důležité. Zavedení prvních silikon-hydrogelových čoček v 90. letech bylo zřetelným milníkem ve výzkumu. Podnětem
k dalšímu zkoumání byla potřeba zlepšit
komfort a kvalitu vidění a současně zvýšit
biokompatibilitu a snížit vliv materiálu
na fyziologii rohovky. Hydrogelové kontaktní čočky jsou dobře snášeny, nabízejí
dobré vidění i komfort. Navzdory velkému
pokroku ve vlastnostech hydrogelových
materiálů je dosavadní přísun kyslíku k rohovce limitován. Problémem je stále ještě
nedostatečný komfort a pocit suchého
oka na konci dne. Silikon-hydrogely spojují
pocit komfortu a zřetelné zlepšení v oblas-
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ti přísunu kyslíku. Existuje stále více důkazů
o tom, že některé silikon-hydrogely zvyšují
komfort a snižují symptomy suchého oka
na konci dne. Tyto výsledky změnily názory
kontaktologů a tato změna tak vedla k trvalému růstu trhu silikon-hydrogelů.
Již první silikon-hydrogelové čočky
měly výbornou propustnost pro kyslík,
takže splnily požadavky na potřeby kyslíku
při nošení i v noci. Trvalé nošení po dobu
až 30 nocí je však v Evropě méně oblíbené,
než se původně očekávalo. Např. ve Velké
Británii je to pouze 7 % nových a 13 %
starších nositelů čoček. Příčinou toho, proč
růst zaostává za očekáváním, je opatrnost
kontaktologů: zohledňují především riziko
rohovkových zánětů nebo mikrobiální
keratitidy, jež je vyšší u těch uživatelů
kontaktních čoček, kteří nosí čočky i přes
noc. Tato zdrženlivost mohla sehrát roli
v malém rozšíření tohoto způsobu nošení
kontaktních čoček.
Jakmile se začaly silikon-hydrogelové
čočky na trhu prosazovat, bylo jasné, že
nositelům čoček nabízejí více předností při
denním nošení než přes noc. Výhodou je
zvýšení přísunu kyslíku po mnoho hodin,
díky změně optické lomivosti materiálu
mohou být čočky silnější. Silikon-hydrogelové čočky se uplatňují stále častěji, neboť

Klinické hodnocení
silikon-hydrogelů
Prostup kyslíku dosavadními hydrogelovými materiály závisí na obsahu vody;
tím je i limitován. U silikon-hydrogelu závisí

transport kyslíku především na silikonových komponentech, obsahujících O2.
Proto je ve srovnání s hydrogely možný
jeho enormní vzestup. Obr. 1 ukazuje vztah
mezi obsahem vody a prostupem O2 (Dk)
u silikon-hydrogelových materiálů.
Při méně než 50% obsahu vody je hodnota Dk přímo úměrná podílu silikonových
komponent, neboť kyslík je zřetelně lépe
rozpustný než ve vodě. Proto hodnota Dk
stoupá, jakmile obsah vody klesá ve prospěch silikonových částí. Propojením
obsahu vody a hodnoty Dk se nezvyšuje

příloha Kontaktní čočky

splňují požadavky na přizpůsobení nejen
u nositelů s denním režimem nošení při
příznacích změn v zásobení kyslíkem, ale
také mnoha nových aplikací pro denní nošení. Výrobci se současně snaží nalézt optimální rovnováhu mezi přístupem kyslíku,
mechanickými vlastnostmi a zvlhčením.
Od roku 2004 počet silikon-hydrogelových čoček trvale stoupá, především pro
denní nošení nebo příležitostné nošení
přes noc.
V tab. 1 a 2 jsou shrnuty nejdůležitější
vlastnosti čoček s pravidelnou výměnou.
Tento přehled silikon-hydrogelových
čoček, které jsou v současné době dostupné, a jejich četných předností zohledňuje
řadu faktorů, souvisejících s vlastnostmi
a používáním kontaktních čoček.

tab. 1

Sférické silikon-hydrogelové čočky
s pravidelnou nebo denní výměnou

Značka

PureVision

AIR OPTIX
NIGHT & DAY

AIR OPTIX

AIR OPTIX
Aqua

ACUVUE
ADVANCE

ACUVUE
OASYS

1-DAY
ACUVUE
TruEye

Biofinity

PremiO

Materiál

Balafilcon A

Lotrafilcon A

Lotrafilcon B

Lotrafilcon B

Galyfilcon A

Senofilcon A

Narafilcon A

Comfilcon A

Asmofilcon A

Výrobce

Bausch &
Lomb

Ciba Vision

Ciba Vision

Ciba Vision

Johnson &
Johnson
Vision Care

Johnson &
Johnson
Vision Care

Johnson &
Johnson
Vision Care

Cooper Vision

Menicon

Četnost
výměny
a modalita

1/12;
denní nebo
kontinuální
do 30 nocí

1/12;
denní nebo
kontinuální
do 30 nocí

1/12;
denní nebo
prodloužené
do 6 nocí

1/12;
denní nebo
prodloužené
do 6 nocí

2/52;
denní

2/52;
denní; 1/52;
prodloužené
do 6 nocí

jednodenní

1/12;
denní nebo
kontinuální
do 30 nocí

2/52;
denní; 1/52;
prodloužené
do 6 nocí

Povrchová
úprava

plazmatická
oxidace

plazmatická
polymerizace

plazmatická
polymerizace

plazmatická
polymerizace

žádná

žádná

žádná

žádná

nano-lesklé
plazmatické
povrstvení

Zvlhčovadlo

žádné

žádné

žádné

Aqua moisture

technologie
Hydraclear

technologie
Hydraclear
Plus

technologie
Hydraclear 1

žádné

žádné

Permeabilita
kyslíku (x10-11)

91

140

110

110

60

103

100

128

129

Propustnost
kyslíku (10-9,
–3,00 D)

101

175

138

138

86

147

118

160

161

Modulus
(MPa)

1,1

1,4

1,0

1,0

0,43

0,72

0,66

0,75

0,9

Obsah vody
(%)

36

24

33

33

47

38

46

48

40

Ochrana před
UV

žádná

žádná

žádná

žádná

třída 1

třída 1

třída 1

žádná

žádná

Dostupné
tloušťky

+6,00 D
až –12,00 D

+6,00 D
až –10,00 D

+6,00 D
až –10,00 D

+6,00 D
až –10,00 D

+8,00 D
až –12,00 D

+8,00 D
až –12,00 D

+6,00 D
až –12,00 D

+6,00 D
až –10,00 D

+6,00 D
až –10,00 D

Zakřivení
(mm)

8,3 a 8,6

8,4 a 8,6

8,6

8,6

8,3 a 8,7

8,4 a 8,8

8,5
(9,0 později)

8,6

8,3 a 8,6

Průměr (mm)

14,0

13,8

14,2

14,2

14,0

14,0

14,2

14,0

14,0
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obsah vody v materiálu automaticky, jak
tomu bylo u dosavadních hydrogelových
materiálů. Dva nové materiály (Comfilcon A a Asmofilcon A) mají vyšší hodnotu Dk, než by se vzhledem k jejich obsahu
vody očekávalo. Podle výrobců záleží
na chemickém složení při výrobě čoček.
Dlouhé řetězce silikonových makromerů
umožňují výkonný transport kyslíku. Proto
je k docílení správné permeability potřeba
méně silikonu.
Všechny silikon-hydrogelové čočky
umožňují ve srovnání s hydrogelovými

tab. 2

Nejdůležitější vlastnosti torických
a multifokálních čoček s pravidelnou
výměnou

foto © cynoclub

čočkami výrazně lepší zásobení rohovky
kyslíkem a lehce splňují Holden-Mertzova
kritéria pro denní nošení. Stejným způsobem splňují silikon-hydrogelové čočky,
určené pro nošení přes noc, kritéria pro
nošení při zavřených očích – prosáknutí
rohovky je srovnatelné se stavem bez
kontaktní čočky.
Tok kyslíku: tradičně je obsah kyslíku
popisován pomocí hodnoty pro permeabilitu kyslíku (Dk) nebo propustnost (Dk/t).
Tyto hodnoty jsou užitečné údaje, které
udávají, jak lehce prostupuje kyslík určitým
materiálem kontaktní čočky o určité tloušťce. Z fyziologického hlediska je potřebné
znát hodnoty v průběhu určitého času, kdy
je čočka na rohovce. Tuto hodnotu označujeme jako kyslíkový průtok. Předností
užívání kritéria rohovkového průtoku je to,
že při rozdílném napětí nebo koncentraci
kyslíku šikmo kontaktní čočkou je i toto
zohledněno. Rozdíl napětí kyslíku na přední ploše čočky činí při otevřeném oku
159 mm Hg, při zavřeném oku 59 mm Hg.
Napětí kyslíku na zadní ploše čočky závisí
na její propustnosti. Na obr. 2 je vyznačen
vztah mezi tokem kyslíku a propustností
čočky: čím vyšší je propustnost, tím vyšší
je tok kyslíku.
V případě, že parciální tlak kyslíku
na přední ploše čočky odpovídá parciálnímu tlaku na zadní ploše čočky, je docíleno
maxima a neexistuje již žádná „hnací síla“
pro zvýšení kyslíku. To v praxi znamená,
že při nižších hodnotách prostupu kyslíku
vzestup propustnosti vede k odpovídajícímu vzestupu toku kyslíku. Zvýšení hodnoty Dk/t např. z 10 na 30 jednotek vede
k tomu, že zhruba trojnásobná hodnota
kyslíku je k dispozici pro rohovku. Při vyšších hodnotách propustnosti, obvyklých
pro silikon-hydrogely, dochází v podstatě

Značka

PureVision Toric

ACUVUE ADVANCE
for ASTIGMATISM

AIR OPTIX
for ASTIGMATISM

PureVision Multifocal

Materiál

Balafilcon A

Galyfilcon A

Lotrafilcon B

Balafilcon A

Výrobce

Bausch & Lomb

Johnson & Johnson
Vision Care

Ciba Vision

Bausch & Lomb

Četnost výměny
a modalita

1/12; denní nebo
kontinuální do 30 nocí

2/52; denní

1/12; denní nebo
kontinuální do 30 nocí

1/12; denní nebo
kontinuální do 30 nocí

Dostupné
tloušťky

sph:. +6,00 až –9,00 D;
cyl: –0,75 až –2,25 D
po 0,50 D; osy: 10°
až 180° (po 10°)

sph:. +6,00 až –9,00 D;
cyl: –0,75 až –2,25 D
po 0,50 D; osy: 10°
až 180° (po 10°)

sph:. 0,00 až –6,00 D;
cyl: –0,75 až –1,75 D
po 0,50 D; osy: 10°
až 180° (po 10°)

sph:. +6,00 až –10,00 D;
adice: nízká (do +1,50 D)
nebo vysoká
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NIGHT & DAY
PremiO
AIR OPTIX

Biofinity

ACUVUE OASYS
1-DAY ACUVUE TruEye

PureVision

ACUVUE ADVANCE
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obr. 1

Vztah mezi obsahem vody a prostupem
kyslíku (Dk) u silikon-hydrogelových
materiálů

8
7
6
5
4
3

otevřené oko
zavřené oko

2
1
0

0

40

80

120

160

Propustnost Dk/t (x10-9)
obr. 2

Vztah mezi tokem kyslíku a propustností čočky u silikon-hydrogelových
materiálů

filcon A, 86 barr, a Lotrafilcon A, 175 barr,
udává, že hodnota Dk/t u Lotrafilconu je
téměř dvojnásobná. Při porovnání s kyslíkovým modelem jsou rozdíly relativně
malé: tok kyslíku u Galyfilconu A je při
otevřeném oku 97 %, což je o pouhá 2 %
méně než u Lotrafilconu A (99 %).
Podíl počtu nositelů kontaktních čoček,
kteří se rozhodli pro jejich nošení přes noc,
je relativně nízký, stává se však velmi často,
že s čočkami usnou nebo je mají při spánku
v průběhu dne. V jedné novější studii byl
sledován vliv spánku či zdřímnutí po dobu
1 hodiny na změny tloušťky rohovky. Byly
srovnávány hodnoty O2 u silikon-hydro-
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Permeabilita kyslíku (x10-11)
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Tok kyslíku (μL/cm2/h)

k nepatrnému relativnímu vzestupu O2.
Materiály s výrazně vyšší propustností,
které jsou nyní k dispozici, by tedy vedly
jen k relativně nepatrnému zvýšení kyslíkových hodnot. Senofilcon A má např.
centrální kyslíkový tok 98 % při otevřeném
oku a 96 % při zavřeném oku. To znamená,
že při denním nošení dosáhne rohovky
přes kontaktní čočku 98 % kyslíku, který
by byl k dispozici bez kontaktní čočky,
při nošení přes noc je to pak 96 % kyslíku.
Tyto hodnoty jsou srovnatelné s jinými
silikon-hydrogely.
V četných pracech expertů v odborných časopisech jsou zdůrazňovány
výhody silikon-hydrogelů pro hodnoty
kyslíku. Prosáknutí rohovky při nošení kontaktních čoček je srovnatelné s nálezem
bez čoček. Závažné komplikace způsobené nedostatečným přísunem O2, jako
jsou strie, zřasení a mikrocysty, jsou velmi
řídké. Bylo zjištěno, že chronická hyperemie limbu, na kterou si mnozí nositelné
měkkých kontaktních čoček stěžují, při
nošení silikon-hydrogelových čoček i přes
noc významně klesá. Nové studie ukazují,
že silikon-hydrogelové čočky při denním
nošení hyperemii limbu snižují.
Přizpůsobení nositelů čoček s neovaskularizací na silikon-hydrogelové čočky vede prokazatelně k rychlému zlepšení
nálezu, takže přetrvávají pouze prázdné
cévy. Jiné studie dokazují, že u nositelů
silikon-hydrogelových čoček se objevují
jen vzácně bakterie a mikrocysty epitelu. Endoteliální poškození představuje
akutní reakci endotelu na přísun kyslíku
a je tedy citlivým indikátorem materiálu
kontaktních čoček. V novějších studiích je
srovnáván vznik bublinek u silikon-hydrogelových a konvenčních hydrogelových
čoček.
Brennan došel k závěru, že u silikonhydrogelů je jejich výskyt zřetelně nižší
než u dosavadních hydrogelových čoček.
Mezi různými materiály jsou jen nepatrné
rozdíly, nezávisle na hodnotách Dk/t. Podobnost výsledků je dalším důkazem pro
„zákon snížené náhrady“ vzhledem k dosavadnímu dostatku kyslíku u materiálu
s jeho vysokou propustností.
Klinické výsledky potvrzují, že při
dvojnásobném zvýšení hodnoty Dk/t není
rohovka zásobena kyslíkem dvojnásobně.
Srovnávací studie mezi materiálem Galy-

Air Optix Night & Day
PureVision
Focus Dailies
AIR OPTIX
ACUVUE ADVANCE
ACUVUE OASYS
Cornea
0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

Třecí koeficient
obr. 3

Třecí koeficient dostupných silikon-hydrogelových materiálů

gelových a jednodenních hydrogelových
čoček. Výsledky prokázaly, že není významný rozdíl ve změně tloušťky rohovky mezi
krátkým spánkem se silikon-hydrogelovými
čočkami a bez čoček. Oproti tomu byly
změny na rohovce u jednodenních hydrogelových čoček ve srovnání se skupinou
bez čoček a se silikon-hydrogelovou čočkou výrazně vyšší.
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Komfort nošení
Nositelé měkkých kontaktních čoček si
nejčastěji stěžují na snížený komfort a pocit suchosti na konci dne. Silikon-hydrogelové materiály nabízejí prokazatelný a pro
mnoho nositelů čoček výrazný rozdíl –
zlepšení komfortu a omezení suchosti.
Pocit suchosti je ovlivňován řadou faktorů, např. dehydratací materiálu kontaktních čoček. Souvislost mezi dehydratací
čočky na oku a komfortem nošení je však
sporná. Bylo zjištěno, že subjektivní pocity
suchosti jsou častější při užívání měkkých
kontaktních čoček, které se při nošení
výrazně dehydratují: v průběhu výzkumu
bylo zjištěno, že dehydratace silikon-hydrogelových materiálů je nižší.
Schafer a kol. zjistili, že převedení nositelů konvenčních hydrogelových čoček
na Lotrafilcon A vede již v průběhu jednoho týdne k výraznému poklesu pocitu
suchosti na konci dne. Zmírnění symptomů zůstává stabilní v průběhu tříletého
sledování. Autoři této studie uzavírají, že
u nositelů silikon-hydrogelových čoček
výrazně ubývá závažnějších příznaků
suchosti, které jsou častější u nositelů
hydrogelových čoček.

Spontánní komfort nositelů kontaktních čoček hraje důležitou roli a jejich
vnímání má rozhodující podíl na úspěchu
té které čočky. Dumbleton a kol. referují
o tom, že 93 % skupiny zkušených, úspěšných nositelů měkkých kontaktních čoček
se s úspěchem přizpůsobilo silikon-hydrogelovým čočkám k dennímu nošení. Tito
nositelé udávali, že komfort po nasazení je
totožný, ale že pocit suchosti a komfortu
na konci dne je lepší.
V dalších studiích je sledován komfort nošení silikon-hydrogelových čoček
ve ztížených podmínkách – např. při práci
na počítači, v klimatizovaných kancelářích
či při dlouhých jízdách autem. Shodně je
udáváno, že převedení dřívějších nositelů
hydrogelových čoček na silikon-hydrogelové čočky snížilo obtíže i v těchto
prostředích s horšími podmínkami.
Před časem se odborná literatura
zabývala otázkou, zda symptomy suchosti a snížený komfort nošení, na který
si stěžují někteří nositelé konvenčních
hydrogelových čoček, souvisí s obsahem
kyslíku. Výsledky vyšetření poukazují na to,
že příznaky mohly zpětně vést k zánětlivé
reakci na základě chronického či akutního
nedostatečného zásobení kyslíkem. Klinické studie se silikon-hydrogelovými materiály s vysokou permeabilitou pro kyslík
podporují tezi, že se uplatňuje souvislost
mezi zlepšeným komfortem, sníženou
suchostí a dostatkem kyslíku.

Vlhkost a lubricita
Silikony jsou přirozeně hydrofobní. To
podporuje požadavek vyvinout takové
materiály, které by byly zárukou vlhkosti.
Jak je dále popsáno, různí výrobci projevují
snahy o zvlhčení silikon-hydrogelových
materiálů.
Kontaktní čočky z Balafilconu A jsou
na povrchu pokryty plynovou plazmou.
Tím se povrch čočky stane hydrofilním.
Vznikají sklovité nesouvisející silikátové
ostrůvky, které přemosťují spodní materiál
Balafilcon A. Silikátové ostrůvky pokrývají
povrch nesouvisle, takže permeabilita materiálu není snížena, jsou však dostatečně
rovnoměrně umístěny tak, aby obstaraly
dobrou vlhkost povrchu. U kontaktních
čoček z Lotrafilconu A a Lotrafilconu B

příloha Kontaktní čočky

je použita metoda plazmatické oxidace
k tomu, aby extrémně tenké (25 nm) čočky
byly pokryty vrstvou o vysokém indexu
lomu. Tyto okolnosti podstatně zlepšují
vlastnosti spodního materiálu. U materiálu
Asmofilcon A je ke zlepšení vlhkosti použita kombinace polymerizace a vrstvení.
U novějších silikon-hydrogelových
čoček se musí trvale myslet na zlepšení
vlhkosti povrchu. U materiálů Galyfilcon A
a Senofilcon A je použita jiná metoda.
Tyto materiály obsahují vysoce účinnou
zvlhčující látku polyvinylpyrrolidon (PVP)
s vysokou molekulární hmotností, která
přispívá k tomu, aby povrch byl vlhký
a hladký. Tato účinná látka se ukládá na povrchu a minimalizuje tak dehydrataci čočky
v průběhu nošení. U materiálů Comfilcon
A101 a AvairaTM s Enfilconem A, což jsou
čočky používané v USA s dvoutýdenním
intervalem výměny, není povrch ošetřen.
Čočka Air Optix Aqua je vyrobena z materiálu Lotrafilcon B opatřeného plazmovou
vrstvou a zvlhčující látkou, která ve spojení
s povrchem kontaktní čočky výrazně
zlepšuje komfort při nasazování. Vlhkost
je zkoumána jak in vivo, tak in vitro. Teoreticky by měly čočky s nižším kontaktním
úhlem (a nižší vlhkostí) být v běžných
situacích komfortní. Klinické zprávy však
neudávají žádný velký rozdíl mezi jednotlivými silikon-hydrogelovými výrobky,
jak by se na základě měření kontaktního
úhlu očekávalo. Vlhkost silikon-hydrogelů
na oku se zdá stejně dobrá jako u hydrogelových materiálů. Je možné, že interakce
součástí slzného filmu s materiálem kontaktní čočky po nasazení čočky zlepšuje
její vlhkost. Vlhkost in vivo nelze předvídat
na základě měření kontaktního úhlu. To
znamená, že každý materiál kontaktních
čoček po určitém čase nošení prokazuje
určité změny.
Při diskuzi o vlhkosti kontaktních čoček nelze vynechat roli prostředků k péči
o čočky. Moderní víceúčelové roztoky
obsahují komplex rozmanitých povrchově účinných látek, které kontaktní čočku
čistí a ovlivňují i vlhkost povrchu. Zvláště
některé novější roztoky, např. Opti-Free
Replenish, používají kombinaci prostředků
ke zvýšení vlhkosti kontaktní čočky i komfortu nošení. Dalším faktorem pro zajištění
komfortu nošení je interakce mezi čočkou
a horním víčkem. Lubricita kontaktní

čočky je ovlivňována třením materiálu. Při
každém mrknutí se dotýká víčko povrchu
čočky a tření je účinné především tam, kde
tloušťka slzného filmu není dostatečná.
Kontaktní čočky s nízkým třecím koeficientem, to znamená s vysokou lubricitou,
mohou přispět k tomu, že povrch čočky je
vnímán jako hladší.
Na obr. 3 je uveden třecí koeficient
většiny dostupných silikon-hydrogelových
materiálů. Přidání zvlhčujících látek lubricitu zřetelně zlepšuje. Především Senofilcon A má velice nízký třecí koeficient.

UV filtr
Kontaktní čočky s ochranným UV
filtrem chrání rohovku, limbus a nitro oka
před škodlivými UV paprsky. Je prokázána
účinná ochrana i proti šikmo přicházejícím
paprskům (tzv. peripheral light focussing
effect). Existuje více typů silikon-hydrogelových čoček, které obsahují UV filtr.
Silikon-hydrogelové materiály s obsahem
UV filtru vyráběné společností Johnson &
Johnson jsou zatím jediné, které obdržely
první třídu hodnocení.
Galyfilcon A, Senofilcon A a Narafilcon A splňují nejpřísnější normy týkající
se UV filtrů. Blokují 90 % záření UV-A a přes
99 % UV-B paprsků. Galyfilcon A a Senofilcon A jsou první materiály, které disponují
pečetí Světového koncilu optometrie
(World Council of Optometry). Také Enfilcon A (materiál používaný v USA) splňuje
vlastnosti UV filtru.

Literatura:
French, K., Jones, L.: Ein Jahrzent Silikon-Hydrogel-

Ve druhé části této série budou uvedeny další povrchové vlastnosti silikonhydrogelových materiálů, mechanické
vlastnosti, usazeniny, kompatibilita s prostředky péče a řada komplikací, které se
mohou vyskytnout u silikon-hydrogelových materiálů. Rovněž se zmíníme o četnosti zánětlivých a infekčních komplikací
a nových směrech ve vývoji.
přeložila
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
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je ředitelem Centra pro výzkum kontaktních čoček,
Waterloo, Kanada.
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Kontaktní čočky

®

Biofinity
toric
P

ři příležitosti tradičního Výročního sjezdu České kontaktologické společnosti v Nymburce představila společnost Neomed nejnovější kontaktní
čočky v portfoliu společnosti CooperVision – Biofinity® toric.

Jedinečný materiál
Kontaktní čočky Biofinity® ve sférických hodnotách jsou na trhu od roku
2006. Jejich výjimečnost je dána zdařilým
designem a především novým materiálem
známým pod obecným označením Comfilcon A. Tzv. třetí generace silikon-hydrogelových materiálů se vyznačuje novým
vztahem mezi vysokým obsahem vody
a skvělou propustností pro kyslík (Dk).
Relativně malé množství silikonu
v materiálu je uspořádáno do dlouhých
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čistě silikonových řetězců a zaručuje
vysokou propustnost pro kyslík. Více
prostupujícího kyslíku znamená zdravější
a bělejší vzhled očí.
Vysoký obsah vody v materiálu příznivě
ovlivňuje fyzikální vlastnosti, především snižuje hodnotu modulu pružnosti. Kontaktní
čočky jsou pružnější a komfortnější.
Přirozená smáčivost zajišťuje čočkám
vysoký komfort během používání, navíc
minimalizuje usazování depozit, především lipidů.

Revoluční design čoček
Biofinity® toric
Nový, skutečně revoluční design
kontaktních čoček Biofinity® toric lze rozdělit na design optické části, stabilizační
oblast a jejich vzájemné hladké a plynulé
propojení. Optickou kvalitu zajišťuje čistě
korekční zóna o průměru 8 mm.

Základním stabilizačním prvkem je
tzv. prizmatický balast. Toto řešení stabilizace čočky často vyvolává řadu mylných
představ. Především se nejedná o žádné
„závažíčko“, které by účinkem gravitace
stanovovalo polohu čočky na oku. Prizmatický balast je možné přirovnat ke dvěma
klínkům, orientovaným bází k sobě, jejichž
styčná plocha odpovídá přibližně místu
dotyku očních víček při mrknutí. Vzhledem
k tomu, že horní víčko přebíhá většinu
plochy rohovky, a tedy i čočky umístěné
na oku, je také horní klín mírnější a delší
oproti spodnímu, který odpovídá poloze
spodního víčka. Tlak víček při mrknutí, ale
také poloha okrajů víček při otevřeném
oku vůči čočce jsou základním stabilizačním prvkem.
U kontaktních čoček Biofinity® toric
je celý tento stabilizační mechanismus
omezen na okrajovou část čočky mimo
optickou zónu. Dioptrická hodnota čočky pak nemá žádný vliv na tvar a funkci
stabilizační oblasti. Ta je úplně stejná
u plusových i minusových korekcí.
Dalším prvkem zlepšujícím stabilizaci
čočky je její horizontální symetrie – vzájemně si odpovídající body v pravé a levé
polovině čočky mají stejnou tloušťku. Zní to
jako úplná samozřejmost, u torických kontaktních čoček to však není zcela běžné.
Kontaktní čočka Biofinity® toric je popisována jako asférická. Asféricita v tomto
případě nemá hlavní význam pro optickou
kvalitu, napomáhá však propojit všechny
zóny čočky a udržet ji co nejtenčí.

Největší rozsah dioptrií

Biofinity® toric
komfort + stabilita =
skvělé vidění

Těsně před uvedením čoček Biofinity® toric na český trh
došlo k příjemnému rozšíření dioptrického rozsahu. Kontaktní
čočky Biofinity® toric jsou tak od prvního dne v nabídce od +8,0
do –10,0 dioptrií sféry, v cylindrických hodnotách –0,75; –1,25;
–1,75 a –2,25 a osách od 10° do 180° s krokem 10°. Dostupné
jsou všechny vzájemné kombinace sféry, cylindru a osy.

Klinické výsledky
V průběhu tříměsíční klinické studie byl velmi vysoce hodnocen uživatelský komfort. Ten se od momentu nasazení do konce
tříměsíční doby používání čoček pohyboval neustále na hodnotách mezi 87 a 92 body ze 100.1 Velmi spolehlivá je také orientace
čočky na oku. Na vzorku 56 uživatelů torických čoček s nejrůznějšími dioptrickými hodnotami vykazovalo 98 % provedených
aplikací odchylku menší než 10° od požadované osy.2
Bc. Tomáš Dobřenský
optometrista, odborný konzultant NEOMED s.r.o.
tomas.dobrensky@neomed.cz
1 Výsledky Biofinity toric ve studii Eurolens, Data on File, CooperVision, 2008
2 Výsledky Biofinity toric v multi-testu na vzorku 56 uživatelů, Data on File,
CooperVision, 2008

Parametry kontaktních čoček Biofinity® toric

Materiál
Výrobní proces
Obsah vody
Zakřivení (BC)
Průměr
Dioptrický rozsah
Cylindr
Osa
Centrální tloušťka (–3,0 D)
Dk (ISO 9913-1-1998)
Dk/t (–3,0 D)
Okrajová tloušťka
Optická zóna
Orientační značky

AQUAFORM™ (Comfilcon A)
odlévání do formy
48 %
8,7 mm
14,5 mm
+8,0 až –10,0 D (od ±6,0 po 0,5 D)
–0,75; –1,25; –1,75 a –2,25
10° až 180° (po 10°)
0,11 mm
128
116
0,07 mm
8,0 mm
jedna značka v 6 hodinách

NEOMED s. r. o., tel.: 274 008 411, www.neomed.cz, www.biofinity.cz
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Všechny tyto prvky vytvářejí nejen stabilitu čočky, ale zvyšují
také rychlost a předvídatelnost správné orientace na oku. Tím se
významně šetří čas během aplikace. Kontaktní čočka se rychle
centruje do požadované polohy, navíc při jakékoliv změně v korekci zůstává v již ověřené a předvídatelné poloze. Při výrobě
čoček Biofinity® toric je velký důraz kladen na hladkost povrchu
bez „ostrých“ hran a přechodů. Omezuje se tak nejen dráždění
čoček na očích, ale mizí také místa náchylná k většímu usazování
depozit. Zaoblený design okraje čočky eliminuje dráždění spojivek a napomáhá vyššímu komfortu.

Klinické

vzestupy a pády
hodnoty
Dk/t

Závěrečná část
Modulus tuhosti, design, povrchové
vlastnosti – více než jen „čerstvý vzduch“

Účinky, které
nesouvisejí
s oxygenací
Níže uvádíme přehled komplikací,
které mohou nastat při nošení kontaktních
čoček, u silikon-hydrogelových čoček však
nezávisí na oxygenaci nebo mají pouze
nepřímý vztah k hodnotě Dk/t.

V

e druhé části dvoudílné série se
prof. Noel Brennan a Dr. Philip
Morgan zabývají klinickými vlastnostmi silikon-hydrogelových čoček, které
nejsou založeny na jejich propustnosti
pro kyslík.
První článek této série byl věnován
rozdílům mezi silikon-hydrogelovými
kontaktními čočkami z hlediska jejich vlivu
na vlastnosti oka, které jsou ovlivňovány
hladinou kyslíku. Lze předpokládat, že
rozdíly v transmisibilitě kyslíku (Dk/t) mezi
čočkami v této kategorii mají na stav oka
velmi malý vliv. V tomto článku budeme
porovnávat klinické vlastnosti ovlivněné
různými typy čoček a zdůrazníme vlastnosti, které je nutné brát v úvahu pro
dosažení optimálního nošení čoček.
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Infekce
Silikon-hydrogelové čočky se svou
vysokou dodávkou kyslíku byly uvedeny
na trh s předpokladem snížení rizika
těžkých, nejčastěji mikrobiálních keratitid
na úroveň odpovídající dennímu nošení
hydrogelových čoček. Bohužel toto
očekávání nebylo naplněno.1–4 Současné
epidemiologické studie potvrzují, že
hlavním rizikovým faktorem vzniku infekce
jsou zavřené oči společně s dalšími faktory,
jako je typ kontaktní čočky, kontinuální
nošení, korekce hypermetropie nebo
čočky měnící barvu očí, nákup čoček
na internetu, nedostatky v mytí rukou před
čištěním čoček, špatná hygiena pouzder
na čočky, mladší věková skupina, mužské
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pohlaví, kouření, roční období, klimatické
podmínky, méně než šestiměsíční zkušenost s nošením čoček a příslušnost k vyšší
společenskoekonomické skupině.3–6 Existuje předpoklad, že závažnost keratitidy
a riziko zhoršení vizu souvisí s hodnotou
Dk/t.1–3,7 Tento vliv však nebyl pozorován
ve skupině silikon-hydrogelových čoček,
a to ani v případech, kdy byly zjištěny různé
rozdíly mezi značkami.4

Zánět
Neinfekční infiltrativní keratitida je
významný zánětlivý stav, který vede k nepohodlí, vzniku jizev a nesnášenlivosti
čoček. Neexistují náznaky snížení rizika
infiltrativní keratitidy se zvyšující se transmisibilitou kyslíku, avšak existují důkazy,
podle kterých lze předpokládat, že kontinuální nošení silikon-hydrogelových čoček
je spojeno se stejným, ne-li vyšším rizikem
výskytu infiltrátů, než je tomu u čoček
hydrogelových.1,8 To pravděpodobně nesouvisí s hodnotou Dk/t, ale spíše s délkou
nošení kontaktních čoček, povrchovými
vlastnostmi materiálu a s metodologií
studií uvádějících tyto nálezy. Vzhledem
k tématu článku lze shrnout, že v tomto
případě lze spíše než o Dk/t uvažovat
o vlastnostech materiálu a dalších predispozičních faktorech.

Denní nošení

Kontinuální nošení

Hydrogel
versus
Si-H

Si-H
versus
Si-H

Hydrogel
versus
Si-H

Si-H
versus
Si-H

Mikrocysty

ne

ne

ano

ne

Endoteliální puchýřky

ano

ne

ano

ne

Polymegatismus

ano

ne

ano

ne

Aspekt

Související s oxygenací

Vaskularizace

ano

ne

ano

ne

Limbální překrvení

ano

ne

ano

ne

Infekce

ne

ne

ne

ne

Zánět

ano

ne

ano

ne

Nesouvisející s oxygenací

Barvící se defekty rohovky

ano

ano

ano

ano

Barvící se defekty rohovky

Papilární konjunktivitida

ano

ano

ano

ano

Tyto defekty rohovky se objevují při
nošení hydrogelových i silikon-hydrogelových čoček. V nedávné době byla
věnována velká pozornost různým vzorům
barvících se defektů rohovky u silikon-hydrogelových čoček v souvislosti s roztoky
pro péči a ukládání kontaktních čoček.9
Souvislost mezi barvícími se defekty rohovky a Dk/t je však přinejmenším nejasná.
Je zřejmé, že šest hodin anoxie nevede
ke vzniku barvících se defektů rohovky.10

Rozštěpení spojivky

ano

ano

ano

ano

Horní arkuátní epiteliální léze

ano

ano

ano

ano

Mucinové koule

ano

ano

ano

ano

Pohodlí

ano

ano

ano

ano

Papilární konjunktivitida
Papilární konjunktivitida související
s kontaktními čočkami je hlavní příčinou
nesnášenlivosti čoček, především u kontinuálního nošení.11,12 Ačkoliv mechanismy
vzniku nejsou plně objasněny, lze předpokládat, že hlavním faktorem je mechanická
traumatizace horní palpebrální spojivky
a imunologické a zánětlivé vlivy.11 S tím

souvisí modulus tuhosti materiálu, povrchové vlastnosti a design čočky.

tab. 1

Přítomnost nebo absence různých
aspektů vlastností mezi různými typy
čoček

Rozštěpení spojivky
Lofstrom a Kruse nedávno publikovali nový nález související s používáním
silikon-hydrogelových čoček.13 U některých pacientů bylo blízko okrajů čočky
nalezeno rozštěpení a nařasení spojivky.
Tento stav většinou není spojen s žádnými
příznaky a zdá se, že nemá vážné následky.
Při kontinuálním nošení je efekt výraznější
než u denního nošení.14 Předpokládá se
mechanické působení související s modulem tuhosti a designem čočky.
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a hladinou kyslíku převážily uvedené další
vlastnosti čoček.

Negativní vlivy vysoké
hodnoty Dk/t
v rohovkovém epitelu.16 Vedle faktorů ze
strany pacienta je za etiologický faktor
považován modulus tuhosti čočky, design
a povrchové vlastnosti.17

Změna refrakční vady
Při nošení silikon-hydrogelových čoček byl zjištěn nežádoucí ortokeratologický účinek, a to především u čoček s vyšší
optickou mohutností. 18 Častěji tento
účinek vykazují čočky s vyšším modulem
tuhosti a ty, které mají plošší zakřivení
zadního povrchu, než je zakřivení rohovky,
což vede ke stlačení a oploštění centrální
rohovky. Tento efekt může působit proti
myopickému posunu, který je uváděn
u hydrogelových čoček.

Nepohodlí

Horní arkuátní epiteliální
léze (SEALs)
Horní arkuátní epiteliální léze nejsou
častým nálezem, musí jim však být věnována pozornost, protože představují stálé
narušení epiteliálního povrchu rohovky.
Vznikají častěji při nošení silikon-hydrogelových čoček. V současné době se
předpokládá, že horní arkuátní epiteliální
léze jsou způsobeny mechanickým působením, při němž se kombinuje tlak horního víčka a vliv topografie periferní oblasti
rohovky, design čočky, rigidita materiálu
a povrchové vlastnosti čočky. Tím dochází
k nadměrnému tlaku a abrazivnímu tření
epiteliálního povrchu.15

Mucinové koule
Mucinové koule jsou malé sféroidní
struktury, které jsou patrné při povrchu
kontaktní čočky. Předpokládá se, že
častěji souvisejí s kontinuálním nošením
silikon-hydrogelových čoček. Obecně jsou
považovány za klinicky málo významné.
Mohou se přeměnit na inkluzní tělíska

Nejdůležitějším faktorem, který určuje
úspěšnost nošení kontaktních čoček, je
pohodlí.19,20 V nedávné době bylo publikováno množství článků, které ukazují,
že při používání silikon-hydrogelových
čoček lze dosáhnout vyššího pohodlí
než s hydrogelovými čočkami.21–24 Přes
zjevný soulad mezi studiemi zůstává
situace sporná. Tyto studie byly typicky
založeny na metodě převedení nositelů
hydrogelových čoček na silikon-hydrogelové. Vzhledem k absenci maskovaných
kontrolních skupin zde však mohlo dojít
ke zvýšenému pocitu pohodlí díky různým
způsobům předpojatosti. Je důležité, že
v žádném z těchto článků nebyla uvedena
přesvědčivá souvislost s hladinou kyslíku
na kontaktní čočce; tato souvislost je
i velmi nepravděpodobná. Ve skutečnosti
může při nízké hladině kyslíku vzniknout
falešný pocit vyššího pohodlí, protože
hypoxie může způsobit sníženou citlivost
rohovky.25 Náš výzkum ukázal, že některé
hydrogelové čočky jsou pohodlnější než
některé silikon-hydrogelové čočky.26 Pro
pohodlí je rozhodující vlastností modulus
tuhosti materiálu a dále také povrchové
vlastnosti, např. lubricita. V úrovni pohodlí
existují rozdíly mezi silikon-hydrogelovými
čočkami stejně jako při srovnání hydrogelových čoček. Možný vztah mezi pohodlím

V tab. 1 jsou uvedeny rozdíly mezi
hydrogelovými a silikon-hydrogelovými
čočkami; ve skupině silikon-hydrogelových čoček jsou rozděleny z hlediska
vlastností souvisejících a nesouvisejících
s oxygenací. Údaje shrnují výsledky klinických studií a současné názory. Ve skupině
silikon-hydrogelových čoček nejsou rozdíly související s oxygenací, je zde však řada
možných negativních vlivů souvisejících
s vyšší hodnotou Dk/t. Je třeba zdůraznit,
že se nejedná o přímý vliv vyšší oxygenace,
ale o následek vlastností materiálu potřebných k dosažení vysoké hodnoty Dk.
Hodnota Dk materiálu je obecně závislá
na poměru obsahu silikonu, vody a složek
nepropustných pro kyslík. Na druhou stranu
zvyšující se zastoupení silikonu souvisí se
zvyšujícím se modulem tuhosti materiálu.
Původně se předpokládalo, že výhodou
vyššího modulu může být intenzivnější výměna slzného filmu. Zjistilo se však, že vyšší
modulus je spojen s mnoha negativními
následky. Podle výše uvedených skutečností se zdá, že díky spojení s vyšším modulem může vyšší hodnota Dk/t souviset
se zvýšeným výskytem papilární konjunktivitidy související s kontaktními čočkami,
rozštěpením spojivky, horními arkuátními
epiteliálními lézemi, mucinovými koulemi,
změnami refrakce a nepohodlím.

Důležité rozdíly mezi
různými značkami silikonhydrogelových čoček
nesouvisející s hodnotou
Dk/t
Jak bylo již uvedeno v předchozí diskuzi, existuje mnoho parametrů čoček, které
ovlivňují jejich klinické chování. Design
čoček hraje – vedle modulu tuhosti – hlavní roli při vzniku papilární konjunktivitidy,
rozštěpení spojivky, horních arkuátních
epiteliálních lézí a nepohodlí. Obr. 1
ukazuje řadu profilů okrajů komerčně
dostupných čoček. Tenčí okraj může vést
k většímu pohodlí čočky, ale může také
způsobit menší pohyblivost a vznik barvících se defektů spojivky. Dlátovitý profil
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MĚKKÁ A FLEXIBILNÍ ČOČKA
PRO CELODENNÍ POHODLÍ.

POHODLÍ I V NÁROČNÝCH
PROSTŘEDÍCH.

Prodyšnost1

Technologie
HYDRACLEAR®

14 denní výměna

Vysoká kompatibilita
s roztoky2

2 zakřivení

Ochrana proti
UV záření 3

ACUVUE OASYS a ACUVUE ADVANCE
vyhovují potřebám vašich pacientů
®

TM

®

®

1. Ve srovnání se 100 % kyslíku dostupnými centrální rohovce při denním nošení. JJVC Data on File, 2007. 2. www.staininggrid.com 25 Aug. 2008; IER Lens Matrix Study, N Carnt et al, CL Spectrum September 2007. 3. UV záření absorbující kontaktní čočky nenahrazují
sluneční brýle,
protožeoptika
nezakrývají plně1/2010
celou plochu oka a přiléhající oblasti.
Česká
oční
®

TM

®

®

®

®

®

TM

ACUVUE OASYS with HYDRACLEAR Plus, ACUVUE ADVANCE with HYDRACLEAR a ACUVUE SEE WHAT COULD BE jsou ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2009.
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kon-hydrogelové čočky uvedené na trh
zůstávají čočkami s nejvyšší hodnotou
Dk/t. Výrobci nezačali soutěžit v produkci
čoček s vyšším Dk/t, pravděpodobně kvůli
absenci problémů s hypoxií u čoček s nižší
hodnotou Dk/t a z důvodu předcházení
problémům souvisejících s vyšším obsahem silikonu.

Závěr

rohovka
Acuvue Oasys
Acuvue Advance
Air Optix
Focus Dailies
PureVision
Night & Day
0

0,02

0,04

0,06

0,08

Koeficient tření
obr. 2

obr. 1

Koeficient tření vybraných silikon-hydrogelových a hydrogelových čoček. Podle
Rosse et al.28

Série mikrofotografií části komerčně
dostupných čoček ukazuje zcela rozdílný
přístup k designu jejich okraje

okraje může být spolu s tuhostí čočky zodpovědný za problémy, jako je rozštěpení
spojivky nebo nepohodlí.13
S mnoha nepříznivými reakcemi
u silikon-hydrogelových čoček souvisí
kvalita povrchu. Akumulace usazenin
na jejich povrchu může vést k imunologickým a infekčním komplikacím. 27

Vysoký koeficient tření může souviset
s nepohodlím a s komplikacemi, na nichž
se podílí mechanické působení. Jedná
se např. o papilární konjunktivitidu nebo
horní arkuátní epiteliální léze. Čočky, které
využívají technologii Hydraclear, vykazují
nejnižší koeficient tření. Předpokládá
se, že právě to jim poskytuje vyšší pocit
hladkosti a lepší pohodlí (obr. 2).28 Někteří
autoři uvádějí, že tato výhoda může být
krátkodobá,29 avšak je-li použita patřičná
metoda analýzy, zjistíme zřetelnou výhodu
klinicky i statisticky významně lepšího pohodlí na konci denního nošení uvedených
čoček.30 Dalším příkladem rozdílů mezi
čočkami je různý obsah vody, citlivost
k dehydrataci a obsah UV filtru.
V reálném světě, pohlížíme-li na něj
jako na velkou laboratoř, se potvrzují
fakta uvedená v tomto článku. Za prvé,
kontaktní čočky s nejnižší hodnotou Dk/t
mezi dostupnými silikon-hydrogely patří
k nejvíce prodávané značce silikon-hydrogelových čoček na světě. Nejsou k dispozici údaje, na základě kterých bychom se
mohli obávat, že tyto čočky jsou zdrojem
problémů s hypoxií. Za druhé, první sili-

V první části této série bylo prokázáno,
že při výběru silikon-hydrogelové čočky
nemá smysl hledat nejvyšší hodnotu Dk/t.
Naopak v kategorii silikon-hydrogelových
čoček existuje důvod k výběru materiálu
s nižší hodnotu Dk, neboť modulus tuhosti, který je obecně úměrný hodnotě Dk/t,
pravděpodobně souvisí s rizikem papilární konjunktivitidy, rozštěpení spojivky,
s pohodlím, nežádoucí ortokeratologií,
výskytem horních arkuátních epiteliálních
lézí a mucinových koulí. Další vlastnosti
různých značek čoček, které většinou
nesouvisejí s hodnotou Dk/t, např. povrchové vlastnosti a design, ovlivňují
také výskyt barvících se defektů rohovky,
papilární konjunktivitidy, rozštěpení spojivky, horních arkuátních epiteliálních lézí,
mucinových koulí a pohodlí. Teoreticky
by byl výběr kontaktních čoček s nejvyšší
možnou hodnotou Dk/t vhodným postupem, pokud by však v souladu s tím byly
i další vlastnosti kontaktních čoček. Ve skutečnosti se však různé značky čoček chovají zcela odlišně. Prakticky tak můžeme
dosáhnout nejvyšší úspěšnosti aplikace
silikon-hydrogelových čoček v případě, že
budeme zvažovat celou řadu jejich vlastností, na které pak budeme zakládat výběr,
nikoliv tedy pouze na hodnotě Dk/t.
Přeložil MUDr. Jiří Cendelín
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Accelerated Stabilisation Design
poskytuje stabilně ostré vidění nezávisle na:

gravitaci
fyzické aktivitě
poloze hlavy
směru pohledu*

* Zikos GA, Kang SS, Ciuffreda KJ et al. Rotational stability of toric soft contact lenses during natural viewing conditions. Optom Vis Sci 2007; 84 (11): 1039-45
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Život
začíná

s presbyopií
N

edávná studie provedená v pěti evropských zemích ukázala, že 50 %
žen ve věku 40–50 let se domnívá, že kontaktní čočky by měly pozitivní
vliv na kvalitu jejich života, 41 % žen se vyjádřilo v tom smyslu, že by
kontaktní čočky zkusily, pokud by jim je doporučil oční specialista, a 22 % žen
uvedlo, že kontaktní čočky by pro ně byly korekcí první volby.1

Stárnutí populace je
mega trend
Příležitost na trhu
presbyopických
kontaktních čoček
Ponecháme-li stranou budoucí stárnutí populace, zůstává i současný trh
kontaktních čoček pro korekci presbyopie téměř nevyužitý. Tržní příležitosti
na presbyopickém trhu se v současné
době odhadují na 66 % veškeré populace
Velké Británie, Německa, Itálie a Francie.
Podíl multifokálních kontaktních čoček je
ovšem v průměru pouze 5%.
Budeme-li sledovat podíl multifokálních kontaktních čoček na celkovém
trhu kontaktních čoček ve čtyřech výše
uvedených zemích, zjistíme, že zde existují
značné rozdíly. Vede Francie s 11% podílem, ve Velké Británii jsou to pouhá 3 %.4
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Podle očekávání se procento lidí
vyžadujících korekci presbyopie s jejím nástupem výrazně zvyšuje. Zajímavé ovšem
je, že s nastupující presbyopií se procento
osob nosících kontaktní čočky snižuje.
Pacienti začínají s nošením kontaktních
čoček přestávat, což výrazně zesiluje onu
mezeru na trhu6 (obr. 1). Procento pacientů, kteří přestávají nosit kontaktní čočky
v období presbyopie, je nejvyšší ze všech
věkových skupin.7
Abychom pochopili, proč je trh multifokálních kontaktních čoček nedostatečně
rozvinutý, zeptali jsme se pacientů, proč
přestali čočky nosit. U pacientů starších
40 let jsou na prvním místě mezi důvody, proč s čočkami skončili, problémy
s viděním.8
Dalším požadavkům, jako je např.
zdraví, komfort, nízká cena či pohodlí,
přikládají ve srovnání s viděním mnohem
menší význam.
Pacienti především neočekávají, že
by museli slevit z kvality vidění na dálku
ve prospěch vidění na blízko a naopak,
čímž zbývá málo prostoru pro kompromis mezi viděním na dálku a na blízko9
(obr. 2).

Perspektiva očního
specialisty
Oční specialisté potvrzují, že zlepšení
ostrého vidění na více vzdáleností by bylo
nejvíce ceněnou inovací v budoucím
vývoji multifokálních kontaktních čoček.
Další důležitou oblastí by byl snazší pře-
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chod mezi viděním na blízko a na dálku
a lepší noční vidění.10
Za největší bariéru pro aplikaci multifokálních kontaktních čoček považují
oční specialisté již tradičně delší dobu
potřebnou k aplikaci a riziko, že nebude
dosaženo optimální korekce. Metoda
monovision, při níž jedno oko zaostřuje
na dálku a druhé na blízko, zůstává i nadále
populární metodou aplikace kontaktních
čoček presbyopickým pacientům.

Současné možnosti
korekce presbyopie

Používání brýlí a kontaktních čoček v závislosti na věku
100

Brýle
Preferovanou variantou korekce presbyopie je tradičně užívání bifokálních
a multifokálních brýlí a brýlí na čtení.
Technologická zlepšení multifokálních
brýlových čoček nabízejí pohodlnou
zrakovou korekci na všechny vzdálenosti
a ve většině případů mají i lepší výsledky
než bifokální čočky. Když se u osob nosících kontaktní čočky objeví presbyopie,
běžnou prvotní reakcí je nošení brýlí
na čtení – často hotových volně prodejných brýlí – přes kontaktní čočky.

brýlové čočky
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Chirurgické zákroky
Ke korekci presbyopie existuje řada
chirurgických metod. Lensektomie,
využívající multifokální či akomodující
nitrooční čočky, spočívá ve vyjmutí lentikulární čočky a jejím nahrazení čočkou
umělou, která je buď multifokální, nebo
akomodující.
Implantace fakické nitrooční čočky
nevyžaduje odstranění přirozené čočky, multifokální implantát se upevňuje
do prostoru mezi oční čočkou a zornicí
(obr. 3).
Pomocí konduktivní keratoplastiky
lze vytvořit monovision zestrměním
rohovky jednoho oka, a tedy navozením
myopie. Zestrmění rohovky se provádí
ozařováním rádiovými vlnami kolem
okraje rohovky, čímž dochází ke smršťování tkáně rohovky, jako by se na vnější
straně kolem rohovky utahoval pásek. Tím
je dosaženo strmého středu.

45–54

Zatímco potřeba korekce zraku v období presbyopie roste, počet nositelů
kontaktních čoček v tomto období
klesá2,6

KOMPROMIS
(Základ = celkový počet presbyopických
pacientů ve věku 35–64 let)
(n= 71 350)
Perfektní vidění
na blízko / OK na dálku
1
6%

2
8%

3
7%

Perfektní vidění
na dálku / OK na blízko
4
53 %

5
8%

21 %

6
9%

7
9%

26 %

obr. 2

Noví presbyopičtí pacienti nejsou
ochotni dělat kompromisy mezi
viděním na blízko a na dálku.
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obr. 3

Multifokální fakická nitrooční čočka

Kontaktní čočky
Monovision
Když se objeví presbyopie, je možné
pacientovi, který má dobré binokulární
vidění, nabídnout na jedno oko korekci
na dálku a na druhé oko korekci na blízko. Metoda monovision je založena
na principu výběru obrazu zaostřeného
na požadovanou vzdálenost zrakovým
aparátem. Přestože monovision může
vést k nedostatečnému zaostření na velmi
velké a na velmi blízké vzdálenosti a zpočátku vyžaduje určitý čas na adaptaci,
pacientům je běžně předepisována, především pro svou jednoduchost a vysokou
počáteční úspěšnost.
Monovision ze své povahy narušuje
stereopsi a v mnoha případech není jako
účinná metoda ošetření presbyopie dostatečná.11 Typickým příkladem činností,
při nichž se monovision neosvědčila, je
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například golf, vyžadující ostré vidění
na dálku a dobré periferní vidění, dlouhotrvající čtení, dlouhotrvající jemná práce
či noční řízení.
S postupující presbyopií, jež vyvolává
potřebu silnějšího přídavku na blízko, se
navíc kontaktní čočky aplikované formou
monovision stávají pro většinu situací nedostatečnými, což vede pacienty k předčasnému ukončení nošení kontaktních
čoček.
Technologická zlepšení v konstrukci
multifokálních kontaktních čoček vedla
k tomu, že multifokální čočky mohou nyní
nabídnout lepší účinnost než monovision
z hlediska zrakové ostrosti, periferního vidění, jakož i celkové preference pacientů.11
Optičtí specialisté začínají tato zlepšení
uznávat, což se projevuje v posunu aplikačních zvyklostí ve prospěch multifokálních kontaktních čoček ve srovnání
s monovision.

Multifokální
kontaktní čočky
Alternující kontaktní čočky
Čočka pro alternující vidění byla
jedním z prvních konstrukčních typů

multifokálních kontaktních čoček. Tyto
kontaktní čočky se podobají bifokálním
brýlovým čočkám v tom smyslu, že mají
určité oblasti pro vidění na dálku a na blízko. Při základním pohledu probíhá vidění
přes oblast korigovanou na dálku. Protože
se čočka opírá o spodní víčko, je vidění
při pohledu dolů směrováno přes segment na blízko, který má tvar půlměsíce
nebo ještě menšího srpku měsíce (obr. 4).
Správnou pozici z hlediska rotace si čočka
udržuje prostřednictvím oblasti nestejné
tloušťky, která se nazývá prismatický
balast. V některých případech je spodní
okraj čočky oříznutý, což napomáhá tomu,
aby čočka lépe přilehla ke spodnímu víčku
oka pacienta.
Protože alternující multifokální čočky mají zpravidla pouze dvě dioptrické
hodnoty, zajišťují obvykle dobré vidění
na řízení a na čtení. Na rozdíl od čoček
založených na principu simultánního zobrazování však nemusí fungovat tak dobře
při práci na počítači a při jiných vizuálních
činnostech na střední vzdálenost. Zesílený
prismatický balast může být navíc příčinou
určitého nepohodlí v oblasti spodního
víčka. Protože dosažení správné pozice
čočky má zásadní význam pro její úspěšné
fungování, je proces aplikace delší. Žádoucích výsledků je obvykle dosaženo až
po několika návštěvách pacienta.13

Multifokální
simultánní čočky
Moderní měkké multifokální kontaktní
čočky nabízejí ve srovnání s alternujícími
čočkami kromě vidění na dálku a na blízko
i vidění na střední vzdálenost, dále lepší
komfort a z hlediska optických specialistů pak relativně snadnou a rychlou
aplikaci. Těmto čočkám je společné
využití konstrukce pro simultánní vidění.
Při simultánním vidění dopadají na sítnici
obrazy z několika vzdáleností zároveň.
Zrakový aparát je schopný vybrat si požadovaný obraz, čímž umožňuje vidění
na střední vzdálenost, na dálku a na blízko.
Ve srovnání s principem monovision, kde
si zrakový systém na vyšší úrovni zrakové
dráhy vybírá obraz zprostředkovaný
jedním nebo druhým okem, simultánní
vidění umožňuje, aby si zrakový aparát
vybral požadovaný obraz v dřívější fázi
zpracování zrakového vjemu.

Design více
koncentrických zón
V případě tohoto konstrukčního
typu má čočka řadu koncentrických
zón, v nichž se střídají korekce na dálku
a na blízko (obr. 5). Kvalita vidění na jednotlivé vzdálenosti závisí na podílu světla
vstupujícího do oka ze zón na blízko
a na dálku. Pokud například vyšší podíl
světla vstupuje do oka ze zóny na dálku,
ostrost blízkých předmětů bude relativně
nízká. Podíl světla vstupujícího do oka
z každé zóny je dán velikostí zornice. Šířka jednotlivých zón se proto počítá jako
průměrná proměnlivost velikosti zornice
při měnícím se osvětlení u populace presbyopických pacientů. Tento konstrukční
typ upřednostňuje vidění na dálku při
extrémně vysokých či nízkých světelných
podmínkách a zajišťuje vyrovnanější poměr distribuce světla z okolí.14

základní pohled
D

dálka
blízko

dálka
pohled dolů
N

obr. 4

blízko

Alternující multifokální design

Difrakční design
Tento princip využíval refrakci ke korekci vidění na dálku a kombinaci refrakce
a difrakce ke korekci vidění na blízko. Mřížka difrakční zóny byla vytvořena vyleptáním jednotlivých plošek v koncentrickém
prstencovém vzoru do zadní strany povrchu čočky. Světlo dopadající na sítnici se
rozdělilo mezi ohniska na dálku a na blízko
a obrazy se vzájemně překrývaly. Difrakční
mřížka však výrazně snižovala intenzitu
jednotlivých obrazů, neboť na tvorbu
každého z obrazů připadalo pouze 40 %
světla. Výsledkem byla snížená kvalita
obrazu na sítnici a potažmo nízká zraková ostrost. Kvalita vidění byla u tohoto
konstrukčního typu navíc velmi závislá
na vystředění čočky.14 Tento konstrukční
typ čoček již není v prodeji.

Asférický design
U asférického typu je distribuce dioptrických hodnot, stejně jako u ostatních
konstrukčních typů pro simultánní vidění,
rozmístěna koncentricky kolem střední

dálka

blízko

části čočky. Hodnota refrakce se postupně
mění od geometrického středu čočky
na periferii optické zóny. Čočky asférického konstrukčního typu lze dále dělit
na konstrukční typ se středovou zónou pro
korekci na blízko anebo na dálku.
U konstrukčního typu se středovou
zónou pro korekci vidění na dálku je
asférická křivka obvykle na zadní straně
povrchu (obr. 6). Pokud jde o distribuci
dioptrických hodnot, ve středu je nejvíce
minusová dioptrická hodnota (nejnižší

obr. 5

Design více koncentrických zón
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Simultánního vidění lze dosáhnout
prostřednictvím řady různých konstrukčních typů kontaktních čoček: konstrukčního typu více koncentrických zón,
difrakčního konstrukčního typu či asférické
konstrukce se středovou zónou na blízko
a na dálku.

zúží se, a tak z vnější zóny pro korekci
na blízko přichází méně světla.
Konstrukční typ se středovou zónou
pro korekci vidění na blízko (tzv. centrenear design) řeší problém zužování zornice
při práci na blízko. U tohoto konstrukčního
typu jsou nejsilnější plusové dioptrické
hodnoty umístěny ve středu a postupně se
mění na méně plusové dioptrie, v okrajové
části je potom zóna pro korekci vidění
na dálku (obr. 7). Asférická křivka se běžně
umisťuje na přední stranu, čímž podporuje
negativní sférickou aberaci a kontroluje
tak sférickou aberaci oka. Výsledkem je
zvýšená kvalita obrazu a zlepšení hloubky
zaostření.15 S postupující presbyopií lze
zvyšovat excentricitu předního povrchu
čočky. Protože je tento konstrukční typ závislý na přesném vystředění čočky na oku,
kombinovaný optický systém asférické
přední a zadní části může zlepšit vystředění čočky na oku a při tom stále zvyšovat
kvalitu obrazu a hloubku zaostření.

Inovace designu –
nové čočky AIR OPTIX®
AQUA MULTIFOCAL
plusová) a směrem ven se okolní zóna
postupně mění na zónu s korekcí vidění
na blízko (nejnižší minusová). Pozvolné
změny dioptrických hodnot je dosaženo
sférickou křivkou včetně pozitivní sférické
aberace. Světlo od vzdáleného předmětu
je na sítnici zaostřeno středovou zónou
a okolní zónou je zároveň vytvořen nezaostřený obraz. Při sledování blízkého
předmětu dochází k opačnému jevu,
kdy se na sítnici promítá zaostřené světlo
z periferie a nezaostřené světlo ze středové
zóny. Zraková soustava si potom vybere
ostřejší z obou obrazů. Čím větší je excentricita (míra zploštění) zadního povrchu
čočky, tím vyšší je adice na čtení.
Slabším místem konstrukčního typu
se středovou zónou (tzv. centre-distance
design) je to, že při pozorování blízkých
předmětů zornice reaguje přirozeně, tedy
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S ohledem na problémy, se kterými
se oční specialisté tradičně potýkají při
aplikaci multifokálních kontaktních čoček,
a vysoké požadavky na kvalitu vidění ze
strany presbyopických pacientů přispěl
nejnovější vývoj v oblasti konstrukce
multifokálních kontaktních čoček k rozšíření současných možností na trhu –
nová kontaktní čočka AIR OPTIX® AQUA
MULTIFOCAL byla vyvinuta právě v reakci
na výše uvedené problémy.
Multifokální kontaktní čočka AIR OPTIX®
AQUA MULTIFOCAL má bi-asférický design
s centrální zónou pro korekci na blízko.
Jedná se o čočku pro simultánní vidění.
Inovativní optická technologie „Precision
Transition“ reguluje odchylky hodnot
přídavku v profilu čočky a tím rozšiřuje
hloubku zaostření na blízko u presbyopických pacientů. Vyrovnává fyziologickou
ztrátu akomodace, k níž dochází s věkem,
ale udržuje ostré vidění na dálku.
Jemná distribuce dioptrických hodnot směrem od střední zóny s korekcí
na blízko umožňuje hladký a pohodlný
přechod mezi zónami s korekcí na dálku,

střední vzdálenost a na blízko. Na rozdíl
od ostatních multifokálních čoček, které
jsou v současné době dostupné na trhu
a mají více „kroků“ v profilu přídavku
na blízko, čočka AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL zajišťuje hladký přechod od jedné
dioptrické hodnoty k druhé.
Nový typ presbyopické kontaktní čočky nabízí tři parametry přídavku na blízko
a je navržen tak, aby bylo možné čočky
aplikovat již v počátečních stádiích presbyopie a později postupně měnit hodnoty
přídavku podle stupně presbyopie. Pacienti tak mohou zůstat u kontaktních čoček
déle. Nízké hodnoty adice pro začínající
presbyopii zajišťují nenásilný přechod
od monofokální čočky k multifokální
čočce, střední a vysoké hodnoty přídavku
určené pro pokročilý stupeň presbyopie
potom zajišťují hladký přechod od nízkého
k vyššímu přídavku na blízko.
Kontaktní čočka AIR OPTIX® AQUA
MULTIFOCAL poskytuje dioptrickou hodnotu přídavku rovnoměrně napříč celou
škálou sférických hodnot. Například konstrukční typ se středně vysokým přídavkem zajišťuje tutéž účinnou dioptrickou
hodnotu přídavku pro +4,00 stejně jako
pro –8,00 dioptrií. Pro optické specialisty
tato charakteristika znamená předvídatelnost při aplikaci, neboť účinná dioptrická
hodnota je konzistentní od čočky k čočce
a od pacienta k pacientovi.7
Účinnost multifokálních čoček pro
simultánní vidění s asférickým designem
vyžaduje dobré sladění geometrického
středu čočky se středem zornice. U čoček
AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL se využívá
stejný asférický design zadní plochy čočky
jako u sférických čoček AIR OPTIX® AQUA
a potvrdilo se, že účinnost charakteristik
čočky AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL
souvisejících s vystředěním a aplikací je
dobrá.

Pohodlné nošení
Proces stárnutí vede k postupným
změnám v chemickém složení slz, což
vede k nižšímu objemu slz, snížení produkce slz a změně jejich osmolarity.16,17
Oči presbyopických pacientů jsou tedy
zpravidla sušší než u pacientů mladších
věkových kategorií, symptomy suchého
oka a příznaky nepohodlí nejsou tedy
u presbyopických pacientů neobvyklé.

příloha Kontaktní čočky

Kontaktní čočka AIR OPTIX® AQUA
MULTIFOCAL využívá stejného zvlhčujícího systému AQUA jako sférické kontaktní
čočky AIR OPTIX® AQUA, kde zvlhčující
prostředek po vložení pokryje čočku, tím
se její povrch zjemní a zmírní se tření mezi
čočkou a okem. Dalším prvkem tohoto
zvlhčujícího systému je povrchová úprava
čočky, zajišťující její lepší smáčivost a nižší
úhel smáčivosti než u jiných silikon-hydrogelových čoček.18 Hydrofilní charakteristiky patentovaného materiálu Lotrafilcon B,
z něhož je čočka vyrobena, navíc přitahují
méně lipidových depozit než jiné silikonhydrogelové materiály. Malý obsah vody
navíc zajišťuje, že čočka není tak náchylná
na vysušení a přitahuje méně bílkovinných
depozit než běžné materiály.19,20

N

Význam schopnosti čoček
přenášet kyslík
Se stárnutím oka roste důležitost jeho
zásobování kyslíkem, neboť se snižuje
schopnost oka odolávat hypoxické zátěži. S rostoucím věkem rovněž dochází
ke snížení populace endotelových buněk
rohovky, což má za následek snižování
schopnosti rohovky odolávat deprivaci
kyslíku.17,21 Bylo navíc prokázáno, že čím
vyšší množství kyslíku má oko k dispozici,
tím komfortnější je nošení kontaktních
čoček.22
Z kyslíkových map vyplývá, že čočka
AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL umožňuje
nejvyšší přenos kyslíku ze všech ostatních
měkkých multifokálních kontaktních čoček dostupných v současné době na trhu,
a to nejen ve střední části čočky, ale napříč
celým jejím profilem.23

Klinické výsledky
ve srovnání
s monovision
V rámci klinické studie provedené
na pacientech v raném stádiu presbyopie, u nichž se projevovaly potíže
s viděním na blízko, byla jednotlivým
pacientům aplikována monovision
a kontaktní čočky AIR OPTIX® AQUA
MULTIFOCAL s nízkou adicí.13 Účastníci
studie hodnotili kvalitu vidění v následujících každodenních situacích:
• čtení sms/BlackBerry,
• sledování obrazovky počítače,

N

D

dálka
N
blízko

N

obr. 6

Design se středovou zónou pro korekci
vidění na dálku

D
D

N
D

čtení jídelníčku na střední vzdálenost
(menu v bufetu psané ručně křídou
na tabuli),
• sledování televize,
• řízení automobilu ve dne a v noci.
Lepšího hodnocení dosáhlo v rámci
této studie vidění na střední vzdálenost,
vidění na dálku, řízení ve dne a v noci
a sledování televize. Výrazně lépe byla
v případě čoček AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL hodnocena také schopnost měnit
zaostření z dálky na blízko.
Jak již bylo uvedeno výše, princip
monovision znamená kompromisní řešení v ostrosti vidění na dálku a na blízko
a sníženou stereopsi.11 Studie ukázala, že
kontaktní čočky AIR OPTIX® AQUA MUL-

D

blízko
dálka

•

obr. 7

Design se středovou zónou pro korekci
vidění na blízko
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TIFOCAL mohou nabídnout symptomatickým presbyopickým pacientům lepší
řešení než monovision.

Shrnutí
Mnozí presbyopičtí pacienti si nejsou
vědomi toho, že multifokální kontaktní
čočky by mohly uspokojit jejich potřeby

vyplývající z životního stylu. Někteří pacienti možná vyzkoušeli multifokální čočky
před nějakou dobou, ještě než došlo
k nedávným technologickým inovacím,
a tím i zlepšení jejich optických vlastností
a komfortu nošení. Pro mnohé začínající
presbyopy, kteří byli dříve emetropičtí,
může být fakt, že nyní budou muset nosit
brýle, velmi nepříjemný. U pacientů, kteří
dříve nosili kontaktní čočky pravidelně,
ale později museli přestat z důvodu
presbyopie, je pravděpodobné, že budou postrádat výhody, s nimiž je nošení
kontaktních čoček v každodenním životě
spojeno. Tito pacienti budou proto velmi
motivováni k vyzkoušení multifokálních
kontaktních čoček nabízejících uspokojivé vidění i výhody související s životním
stylem. Z vlastní zkušenosti vím, že apli-

kace měkkých multifokálních kontaktních
čoček presbyopickým pacientům může
být velmi vděčná. Je pozoruhodné, jak
loajální tito pacienti jsou a jak často vás
doporučují svým přátelům a příbuzným.
Pozitivní vliv, jaký mohou mít kontaktní
čočky na životní styl i emocionální zážitek s nimi spojený, je u presbyopických
pacientů značný.
Účinná komunikace s pacienty má
zásadní význam pro dosažení pozitivních
výsledků. Je třeba porozumět motivaci
pacientů a hovořit s nimi o jejich profesních a mimoprofesních potřebách, jejich
vizuálních cílech a očekáváních. To vám
pomůže při identifikaci úspěšných uživatelů multifokálních kontaktních čoček.
Otevřená diskuze zaměřená na nastavení
přiměřených očekávání pomůže motivovaným pacientům zvládnout období
mírné adaptace.
Propagace měkkých multifokálních
kontaktních čoček v optické praxi je snadná a může být pro praxi přínosná nejen
z hlediska motivování pacientů, aby se
na multifokální kontaktní čočky zeptali.
Placená inzerce

V rámci zabezpečení našich služeb v České a Slovenské republice hledáme uchazeče pro pracovní pozici

PROFESSIONAL SERVICES SPECIALIST
HLAVNÍ PRACOVNÍ NÁPLŇ:
• Poskytování profesionální odborné podpory pro produktové portfolio CIBA VISION pro interní a externí zákazníky.
Přímá prodejní podpora specializovaného produktového
portfolia.
• Zajištění odborného vzdělávání v oblasti aplikace kontaktních
čoček pro odbornou veřejnost
• Zajištění kontinuálního vzdělávání týmu obchodních zástupců
společnosti a jejich další rozvoj
• Pravidelná komunikace s klienty; zajištění a účast na odborných akcích – semináře, kongresy
• Příprava a aktualizace odborných materiálů, jejich obsahu pro
zajištění odborné prodejní podpory produktového portfolia
• Zodpovědnost za efektivní čerpání marketingových nástrojů
při podpoře produktového portfolia
• Být odborným poradcem v oblasti trhu kontaktních čoček

POŽADUJEME:
• minimálně SŠ, výhodou VŠ (přednostně optometrie, optika,
všeobecné lékařství, farmacie, přírodní vědy) či úplné odborné střední (přednostně zdravotnického zaměření)
• předchozí praxe v oboru po dobu minimálně 24 měsíců
• výborné komunikační a organizační dovednosti
• znalost anglického jazyka na pokročilé úrovni, práce s PC
(MS Office – zejména Excel, PowerPoint)
• ochota se učit, pečlivost, zodpovědnost a flexibilita
• ochota cestovat v rámci ČR a SR
NABÍZÍME:
• zázemí stabilní mezinárodní společnosti
• odpovídající finanční ohodnocení
• zaměstnanecké benefity
• osobní růst s možností kariérního postupu

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis v ČJ a AJ na e-mailovou adresu: gabriela.duppova@novartis.com
do 26. února. O dalším postupu budete informován/a do 5 pracovních dnů.
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Dnešní životní styl
vyžaduje ﬂexibilitu.

Představujeme
NOVÉ AIR OPTIX™ NIGHT & DAY™ AQUA –
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.

kontaktní čočky preferované nositeli, kteří se ne vždy
řídí pravidly.**

Také neradi připouštíte, že ne vždy se nositelé

• 175 Dk/t – nejvyšší propustnost pro kyslík

kontaktních čoček řídí doporučenými pravidly?**

ze všech dostupných měkkých kontaktních

Někteří úmyslně, někteří náhodou.

čoček

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

• 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

pravidla doporučená odborníkem.**
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Jejím prostřednictvím totiž demonstrujete
také fakt, že optická praxe a v ní působící
pracovníci jsou specialisty na aplikaci široké škály typů kontaktních čoček. Obzvláště
účinná může být prezentace materiálů ilustrujících pozitivní dopady multifokálních
kontaktních čoček na životní styl. Zrak je
pro pacienty velmi důležitý, proto jsou
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byly vhodné právě pro jejich životní styl či
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Nevyužité možnosti na trhu kontaktních čoček pro presbyopii skýtají obrovské
příležitosti, avšak pacienti, kteří nosili kontaktní čočky pravidelně, je zatím s nástu-
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pem presbyopie odkládají, proto je počet
pacientů, kteří přestávají nosit kontaktní
čočky, v této věkové skupině nejvyšší.7
Multifokální kontaktní čočky v minulosti
vykazovaly nedostatečnou účinnost
a pravděpodobnost dosažení pozitivních
výsledků byla jen těžko odhadnutelná.
Toto riziko neúspěchu spolu s vysokými
časovými nároky na aplikaci představovalo
významnou bariéru, proto oční specialisté
tradičně nemají k multifokálním kontaktním čočkám důvěru a první volbou je pro
mnohé z nich stále monovision.
Čočky AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL
jsou nejnovější měkké multifokální kontaktní čočky na trhu. Byly navrženy s cílem překonat problémy, s nimiž se oční
specialisté museli potýkat, aby vyhověli
zrakovým a fyziologickým požadavkům
presbyopických pacientů. Jednoduchý
proces aplikace sestávající ze dvou kroků,
předvídatelné dioptrické hodnoty přídavku napříč škálou sférických hodnot a 86%
pravděpodobnost aplikace na první
pokus u začínajících presbyopů jsou charakteristiky, které by měly obnovit důvěru
očních specialistů v možnost dosažení
uspokojivých výsledků a zkrácení doby
nutné pro aplikaci.24 Pozitivní změnou
z pohledu presbyopického pacienta
bude zraková účinnost čočky na všechny
vzdálenosti, komfortní nošení a výhody
pro zdraví.
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kontaktní cocka pro každý životní styl

Simona, dcera,
21 let.

Pavel, otec,
45 let.

Vždy elegantní,
ráda by odložila své brýle,
kdykoliv se jí zachce.
Její volbou jsou Soflens® Daily Disposable,
jednodenní kontaktní čočky,
se kterými se cítí svobodná a volná.

Potřebuje si poradit
s presbyopií beze změny
svého životního stylu. Jeho volbou
jsou PureVision Multifocal®,
kontaktní čočky pro ostré vidění
na všechny vzdálenosti.

Tomáš, syn,
18 let.
Je astigmatik,
ale především sportovec.
Jeho volbou jsou
Soflens® Daily Disposable
pro astigmatiky,
jednodenní kontaktní
čočky, s nimiž prožije
každou akci naplno!

Andrea, matka,
40 let.
Chce se cítit dobře a pohodlně každou minutu
každého dne. Její volbou jsou PureVision®
– silikon-hydrogelové kontaktní čočky, které jsou
šetrné k jejím očím a umožňují dokonalé vidění.

KONTAKTNÍ ČOČKY PRO ŽIVOT
Aby každý mohl žít právě takový život, jaký si zvolí,
Bausch & Lomb nabízí široký výběr kontaktních čoček
pokrývající všechny korekce zraku a zároveň každý
životní styl. S těmito čočkami je jednoduchá
manipulace, jsou k dispozici jako měsíční nebo denní
a nabízejí reálný pocit svobody
a dlouhotrvající pohodlí v každé situaci.

KVALITNÍ VIDĚNÍ PRO KAŽDÉHO
Kontakní čočky Bausch & Lomb mají jedinečný
asférický dizajn, který optimalizuje ostrost zraku.
Ve dne či v noci, vidění je zřetelné, barvy živé
a detaily ostré. Jsou doporučeny ke korekci
krátkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu
a presbyopie.

Oční praktik vám doporučí nejlepší korekci.

Zákaznická linka:
800 164 522
Chcete-li vědět více, poraďte se se svým očním specialistou nebo navštivte webovou stránku:
www.bausch.cz - www.thinkeyegiene.com
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Co mají tito členové rodiny společného: otec zapálený do technických vymožeností, dcera vždy
připravená zmizet na mejdan, matka - nadšený čtenář románů a sportem posedlý syn?
Vychutnávají každou chvíli naplno, protože sledují svět pohodlnými kontaktními čočkami
Bausch & Lomb s vysokou ostrostí.

Na podrážděné
a suché oči

nepatří kapky s konzervanty
Den strávený před monitorem v klimatizované 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 hladký 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 nepříjemné vjemy – oči pálí, štípou, jsou zarudlé,
pacient může v oku cítit tlak nebo mít pocit
přítomnosti cizího tělesa. Může se objevit i rozostřené 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 často musí jejich nošení během léčby vzdát.
Oční kapky Oxyal jsou určené pro
léčbu syndromu suchého oka. Neobsahují
konzervanty, mohou je proto s klidem používat 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 přirozeném 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 vystřídali 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.
Placená inzerce

Zacvičte se suchým okem–oční jógou s OXYALem

OXYAL

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.

^

^

www.jogaoci.cz

meditace pro vase oci
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kompletní jogínská
sestava pro uvolnění
vašich očí



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.

