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Začněte prodávat

taky „hotovky“!

Pan Novák, věk 50 let, vyrazil v pátek
za nákupy. Manželka mu nařídila nakoupit
potraviny na celý víkend. Do ruky mu„strčila“
nákupní lístek, kde mu malým písmem podrobně rozepsala, co má nakoupit. Ale ejhle!
Po vstupu do supermarketu pan Novák s hrůzou zjistil, že si doma zapomněl jediné čtecí
brýle. Při pohledu na lístek není schopen
číst. Ještě štěstí, že se vedle supermarketu
nachází oční optika, kde mu pomůžou a jeho
problém vyřeší. Po vstupu do optiky mu milá
optička k jeho nemilému překvapení vysvětlí,
že čtecí brýle-hotovky, které by mu jeho problém rychle vyřešily, optika nevede, protože
hotovky nejsou zhotoveny„na míru“, a proto
zkreslují vidění a mohou způsobit zrakovou

únavu, pálení očí, bolesti hlavy a nekvalitní
vidění. Pan Novák je zaskočen. Namísto
rychlé pomoci od odborníků si vyslechl
informaci, která mu nepomůže a kterou
zcela nechápe. Když si vyslechne i cenovou
a časovou informaci o zhotovení nových
brýlí, nechápe ještě víc. Nabroušeně se pouze
zeptá:„Takže vaše optika mi v této chvíli není
schopná pomoci? Opravdu si v této situaci
musím vyhledat drogerii nebo lékárnu, kde
mi teď pomůžou?!“ Po nemilém odchodu
z optiky mu usměvavá prodavačka v drogerii
prodá za pouhých 350 Kč nové hezké čtecí
brýle. Pan Novák si konečně přečte nákupní
lístek od manželky, v regále supermarketu
si přečte informace o nakupovaném zboží.

Celou jeho nepříjemnou momentální situaci
mu zachránili „odborníci“ v drogerii, lékárně,
nebo ještě hůř, ve stánku vietnamských prodejců. V těchto „odborných“ obchodech ho
za nákup pochválí a při odchodu podotknou,
že brýle jsou v očních optikách zbytečně
předražené a musí se na ně čekat. Pan Novák
může v této chvíli s vyslovenou informací
souhlasit. V drogerii nebo na vietnamském
stánku mu pomohli, a pokud má pan Novák
standardní dioptrie, standardní PD, mohou
mu „hotovky“ vyhovovat i dlouhodobě.
Myslíte si, že pan Novák po této zkušenosti
bude pozitivně naladěn vůči očním optikám?
Myslíte si, že když dostane od svého lékaře
nový předpis na brýle, vyhledá tuto optiku,
kde zažil výše jmenovanou „pomoc“? Proto
neváhejte a zařaďte si do sortimentu také
„hotovky“! Zákazníkovi pomůžete a při
prodeji mu jistě neřeknete, že„hotovky“ jsou
pro něj nejlepší a konečné řešení. Budete
mít lepší šanci mu vysvětlit kvalitu služeb
a servisu za pozitivních okolností a bez problematizování. Nebo si myslíte, že je dobré,
aby na brýlích vydělával někdo jiný než
odborná oční optika?
Příjemnou letní dovolenou Vám přeje
Tomáš Haberland
Pozn. redakce: Uvedený editorial je
osobním názorem autora. Od jeho obsahu
se předsednictvo SČOO distancuje, protože
má na danou problematiku jiný názor.
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Střípek

z Milána
Inspirace: co se stane,
když změní optika vizáž...

J

enom málokdo bude pochybovat o tom, že MIDO Milán
je největší optická výstava svého druhu na světě. Měl jsem
to štěstí, že jsem od roku 1998 mohl absolvovat všechny
ročníky tohoto veletrhu. Je to více než jedno desetiletí, dá se
tedy mnohé porovnat. MIDO letos slavilo 40 let konání. Co se
mi vybaví, když zavzpomínám? Třeba to, že se MIDO přesunulo
na nové moderní výstaviště, nebo to, že se kdysi běžně kouřilo
ve výstavních halách (což bylo hrozné). Také nelze zapomenout na rok, kdy většina personálu chodila s rouškou na obličeji, aby se chránila před nemocí, a vystavovatelé z dalekého
východu byli v odděleném pavilonu. Návštěvníci posledního
ročníku si museli povšimnout, že ještě před dvěma lety bylo
k výstavě využito celkem sedm výstavních hal, nyní pouze
pět. Krize se samozřejmě podepsala i zde na velikosti stánků

4

a účasti vystavovatelů. V tomto světle není
výsledek našeho veletrhu OPTA nikterak
špatný. V každém případě při rozhovorech s vystavovateli byla jasná odpověď
na otázku, zda má smysl ještě vystavovat
a pořádat tyto drahé akce: ano, výstava má
smysl, je to místo důležité pro náš rozvoj
a pro obchod. Nejen o tom se chci s vámi
v tomto malém postřehu podělit.
Návštěva výstavy neznamená být
jenom na výstavišti a sledovat dění ve výstavních halách, je to také příležitost vyrazit
si do centra, dát si něco typicky italského
a také se podívat, jak se daří našim kolegům optikům. Prohlédnout si optiky, podívat se, jaké mají zboží, jaké ceny, jak mají
zboží vystavené a zda na jednom místě
ve městě je stále stejná optika. Právě to mě
kdysi zaujalo. Jedna optika v centru Milána,
která měla vtipně řešenou výlohu, moderně, marketingově správně a zaměřenou
na zákazníka. Nedalo mi to a po krátkém
seznámení jsem si dovolil udělat pokaždé
několik fotografií zvenčí. Každý rok byla
optika včas připravena na sezonu, vždy
byla orientována na jednu značku, výloha
byla propracovaná, promyšlená, přesto
jako kdyby tomu stále něco pocitově
scházelo. Při letošní návštěvě Milána to
byl pro mě velký šok. Obrovská investice
do interiéru, totální změna funkčnosti
obchodu i image.
Na následujících fotografiích si můžete
udělat svůj názor na změnu této optiky. Je
to příklad toho, že i v době krize je dobré

obr. 1 a 2 Stav optiky z roku 2007 (pohled ze strany a čelní pohled) ▲

▼

obr. 3 a 4 Stav optiky
v roce 2008

přemýšlet, jak zákazníka do obchodu
nalákat, jak jenom neplakat nad klesající
tržbou a jak být i v obchodně slabších
časech aktivní. Je logické, že k tomu je
potřeba mít v rezervě určité finanční
prostředky. Optika, o které mluvím, byla
vždy ve dvou poschodích. Do druhého
poschodí, kde byla umístěna refrakce
a aplikace kontaktních čoček, bylo možné
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hledali zajímavé sluneční brýle, takže místo
bylo celkově hlučné a byl zde velký provoz.
Nové řešení interiéru je tedy přesně podle
potřeby – přízemí je určeno pro sluneční
brýle a rychlé obsloužení zákazníka. Druhé
patro je věnováno klidové části pro tzv.
dioptrickou optiku – refrakci, kontaktní
čočky, výběr dioptrických brýlí a brýlových
čoček. Optika nyní působí velmi čistě,
sterilně... Podívejte se sami, nechávám to
na vašem posouzení.
Ing. Ivan Vymyslický
ivan.vymyslicky@ppo.cz

obr. 5 a 6 Stav optiky v roce 2009

▼

obr. 7 a 8 Poslední změna v roce
▼
2010

použít pouze výtah. Spodní přízemní patro
tak bylo odsouzeno ke kompletnímu prodeji jak slunečních brýlí (v Itálii neskutečně
důležité zboží), tak i brýlí dioptrických. Toto
spojení často vadilo vzhledem k poloze
optiky v centru Milána. Pokud si zákazník
vybíral dioptrické brýle, potřeboval více
času, klidu a soukromí. Toho se mu nedostávalo díky velkému množství turistů, kteří
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Co s nimi?

Propagační
materiály
v optice

Proč umísťovat
v prodejně propagační
materiály?

P
•

•
•

ropagační materiály v místě prodeje
mohou z hlediska spotřebitele plnit
hned několik funkcí:
Zviditelnění produktu (značky) –
upozornění, že je produkt zde
v prodeji.
Upozornění na probíhající promoakci.
Připomínka nákupu.

8

V neposlední řadě mohou zároveň
velmi dobře plnit i funkci připomínky
produktu či probíhající akce nejenom
pro spotřebitele, ale zároveň pro prodejní
personál. Princip „sejde z očí, sejde z mysli“
platí obecně a výborně funguje i v obráceném slova smyslu – pokud máme
něco stále na očích, máme to i „na mysli“.
Tímto způsobem tedy lze podpořit i komunikaci prodejního personálu směrem
k nakupujícím.
Zviditelnění v prodejním místě hraje
významnou roli zvláště pro produktové
skupiny, pro které si běžný kupující nejde
jako pro hlavní cíl nákupu. Například pokud víme, že většina lidí jde do prodejny
s cílem koupit maso, reklama na omáčky
nebo přímo umístění omáček či marinád
hned vedle přiměje řadu kupujících k dvojímu nákupu – maso a omáčka na maso.
Mluvíme pak o „zvýšení hodnoty nákupního košíku“. Stejně tak v optice – pokud
víme, že většina zákazníků si k nám jde pro
brýle, současná nabídka dalších produkto-

vých kategorií jako např. doplňků k brýlím
nám pomůže zvýšit prodej na zákazníka.
Další takovou kategorií jsou kontaktní čočky. Je jen velmi málo nositelů kontaktních
čoček, kteří nejsou zároveň nositeli brýlí.
Valná většina lidí nošení brýlí a kontaktních čoček běžně střídá, a i ti „rigorózní“
nositelé čoček mají brýle minimálně jako
„záložní možnost“. Brýle a čočky jsou tedy
komplementární produktové kategorie
a stejně jako v předchozím uvedeném
příkladu nám nabídka kontaktních čoček
nositelům brýlí pomůže zvýšit hodnotu
prodeje na zákazníka.
Taková „dvojí nabídka“ pak může probíhat několika způsoby – aktivní nabídka
personálem optiky nebo pasivní nabídka
prostřednictvím propagačních materiálů.
Nejvhodnější je zkombinovat oba způsoby – upozornit na možnost druhého
produktu pomocí propagačních materiálů
a zároveň zákazníkovi aktivně nabídnout
produkt v průběhu rozhovoru.

Propagační materiály
nebo produkty
samotné?
Funkci upozornění na produkt může
plnit i prosté umístění produktu samotného – například vystavení krabiček
kontaktních čoček u displeje brýlových
obrub. V případě kontaktních čoček

ovšem doporučujeme vystavení doplnit
propagačními a informačními materiály
s ohledem na to, že v naší populaci panuje
o kontaktních čočkách obecně velmi nízké
povědomí, za to však koluje řada mýtů
a předsudků.

Důvody proč –
klíčem je zaujmout
a nabídnout řešení,
ne produkt
Specificky pro kontaktní čočky platí, že
lidé nevědí, jaké výhody jim nošení kontaktních čoček může přinést, nevidí tedy
důvod, proč by je měli zkusit začít nosit.
Prvotním cílem tedy musí být motivace
Proč nosit kontaktní čočky – zákazníkovi
musíme dát důvod proč. Důvody mohou být různé, založené na individuální
potřebě zákazníka. A ty nejlépe zjistíme
v průběhu rozhovoru se zákazníkem.
V zásadě ty nejčastější motivy spadají do tří
kategorií, což můžeme velmi dobře využít
na propagačních materiálech, jak uvádíme
na příkladě dále.
Pokud se nám tedy podařilo zákazníka – potenciálního nositele kontaktních
čoček – zaujmout – nabídnout mu řešení
jeho (jejího) problému, a tedy relevantní
důvod k vyzkoušení, druhým krokem je
poskytnutí informací. V této fázi je vhodné
zákazníkovi předat informační brožury
o kontaktních čočkách, které si může odnést s sebou a přečíst v klidu doma.

Příklad z praxe
Na obr. 1 uvádíme příklad informačního stojanu, který je zaměřen právě na propagaci kontaktních čoček. Obsah textu
provádí zákazníka od prvotní upoutávky
ve stylu Mohu i já nosit kontaktní čočky?
přes udání tří základních motivů k nošení
kontaktních čoček až po nastínění, jak
jednoduché je s čočkami začít. Klíčovou
částí stojanu jsou pak právě zásobníky
na informační brožury, které se zabývají
tématy, jako je důležitost očních kontrol,
ochrana očí před UV zářením, nejčastější

mýty a pověry o kontaktních čočkách,
péče o kontaktní čočky apod.
Z hlediska umístění takového stojanu
v optice, resp. aplikačním středisku, je pak
rozhodující praktičnost. V první řadě musí
být stojan dobře viditelný v celé své ploše
a zároveň pro zákazníky dobře přístupný,
aby mohli bez problému přistoupit přímo
k němu a odebrat si informační brožury.
Podobně i pro další typy propagačních
materiálů platí, že pokud není zajištěna
dobrá viditelnost a čitelnost materiálu,
ztrácí podstatně na své účinnosti, a jeho
umístění je tak de facto zbytečné. A jak
poznáme dobré nebo špatné umístění
propagačních materiálů? Nejlepším, a jak
to tak bývá, také nejjednodušším testem
účelnosti vystavení je jednoduše následující situace: vžijte se na chvíli do role
svého zákazníka a vstupte do své optiky
jako cizí člověk, jako návštěvník. Dívejte
se kolem sebe – kam váš pohled padne
první, čeho si hned všimnete a co naopak
zaregistrujete až na druhý pohled, nebo co
přehlédnete úplně.
Z výsledků prodejů očních optik v roce
2009 víme, že prodej kontaktních čoček
byl v porovnání s ostatními skupinami
optických potřeb ovlivněn všeobecnou
ekonomickou krizí relativně nejméně.*
Tato produktová skupina tedy může pozitivně přispět k růstu návštěvnosti a obratu
vaší provozovny.

obr. 1

Informační stojan zaměřený na propagaci kontaktních čoček

Dalšími otázkami spojenými s podporou prodeje, například komunikací se zákazníkem, vzděláváním, věrností zákazníků
a dalšími zajímavými tématy se budeme
zabývat v dalších vydáních časopisu.
Ing. Jana Hašková
Marketing Manager
Johnson & Johnson Vision Care
jhaskova@its.jnj.com

* GFK; 2008–2009 (Value trends, Europe 5 – Velká
Británie, Německo, Španělsko, Itálie, Francie). Euromcontact 2008–2009, hodnota prodejů kontaktních
čoček v ČR/SR.
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Nabídněte Vašim zákazníkům
jen to nejlepší.
Kvalitnější služby a servis mohou odlišit Vaši optiku od ostatních.
Pomozte Vašim zákazníkům s výběrem obrub snadno a rychle
pomocí VisiOffice modulu výběr obrub. Zákazník porovnává
v reálném čase až 4 modely obrub současně a Vy mu tak
umožníte se snáze rozhodnout.
Nabídněte Vašim zákazníkům použití nejnovějších technologií při
vyměření centrace brýlí. Použijte systém VisiOffice od společnosti
ESSILOR. Díky preciznosti systému Vám odpadnou následné
problémy spojené s nesprávnou centrací.
Ukažte Vašim zákazníkům rozdíl mezi jednotlivými indexy lomu
v jejich dioptrických hodnotách.
Vysvětlete Vašim zákazníkům snadno a jasně rozdíly mezi
jednotlivými typy multifokálů a výhody kvality multifokálních
brýlových čoček Varilux.
Předveďte Vašim zákazníkům možnosti povrchových úprav
pro jejich brýlové čočky.
Nechte Vaše zákazníky si vybrat. Každý si může najít své optimum.
Navíc díky marketingovému modulu Poradenství se Vaše každodenní
práce přesune z kategorie prodej k profesionálnímu poradenství.
Už nemusíte zákazníka přemlouvat, aby si koupil lepší produkt.
Prostě a jednoduše mu ukážete výhody produktů a zákazník se
rozhodne sám. Za méně slov tak získáte více peněz. A to pomocí
nejnovější technologie – systému VisiOffice od společnosti ESSILOR.
Touto revoluční novinkou změříte individuální parametry
Vašeho zákazníka tak potřebné pro analýzu vizuálních návyků.
Právě díky změření individuálních parametrů jste pak schopni
nabídnout právě to nejoptimálnější řešení, které plně uspokojí
potřeby vidění vašich zákazníků.

Speciální nabídka
Pokud opravdu zvažujete pořízení poradenského a centračního systému, kontaktujte naše odborné
poradce pro brýlové čočky. Rádi Vám celý systém detailně představí a připraví pro Vás speciální
individuální nabídku přesně dle Vašich možností a požadavků.
Připravte se již dnes na optiku zítřka. Díky přístroji VisiOffice se návštěva Vašeho zákazníka
ve Vaší optice změní v naprosto nový a nezapomenutelný prožitek.
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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

Stránky

Společenstva

European
Council of
Optometry
and Optics

pořadatel
organiser

pořadatel
organiser

partner
partner

partner
partner

Kongres
celoevropského
optometrického
vzdělávání v Brně
85 účastníků z 23 zemí

Z
European
Council of
Optometry
and Optics

organiser

organiser
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ačátkem letošního února úspěšně
proběhl další ročník mezinárodního kongresu pro učitele optiky
a optometrie z celé Evropy – při veletrhu
OPTA 2010 v přednáškových prostorách
nového pavilonu P na brněnském výstavišti. Dvoudenní akce se zúčastnilo
85 zástupců vzdělávacích institucí a předních mezinárodních profesních organizací
z 23 zemí. Organizátorem kongresu bylo
partner

partner

SČOO a ECOO za významné finanční
podpory společností CIBA Vision a Veletrhy Brno, a.s., kterým tímto děkujeme –
především díky nim jsme mohli kongres
uskutečnit.
Tento kongres si již za 8 let existence
získal prestižní místo mezi předními mezinárodními vzdělávacími akcemi, neboť
výrazně přispívá k procesu sjednocování
optometrické profese v Evropě. Je přínosný především pro oblast střední a východní Evropy a je zaměřen hlavně na vývoj
vzdělávání profese v naší republice.
Mezi předními mezinárodními odborníky přednášel letos také RNDr. František
Pluháček z Univerzity Palackého v Olomouci – představil univerzitu a studium
optometrie, které na ní probíhá, a dále
vysvětloval čerstvé zkušenosti jeho katedry ze zapojení do mezinárodního procesu
akreditace olomouckého studia na úrovni
Evropského diplomu z optometrie ECOO.
Díky tomuto procesu bude studium
v Olomouci několik let posuzováno a připomínkováno z pohledu evropského
vzdělávacího standardu, a to proto, aby
mohlo být nakonec akreditováno organizací ECOO a stalo se platným v rámci EU.
Následně mohou být získané zkušenosti
předávány na národní úrovni.

Přednášky, které na kongresu zazněly:
•
•

Komunikace s pacienty, kolegy
a ostatními odborníky
Uchovávání záznamů

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Optometristé provádějící péči o zrak
Vývoj vizuální identifikace a určení
oftalmologických podmínek (VIMOC) a případových studií
Mezinárodní vzdělávací oční centrum a projekt péče o zrak v Mozambiku a možná aplikace projektu
do zemí EU
Katarakta a nejnovější výzkum
Nové metody posouzení optického
nervu u glaukomu
Optometrie a léčba makulární
degenerace
Vliv kongresů v Brně na vývoj studia
optometrie na Univerzitě Novi Sad
v Srbsku
Budování profese zaměřené na primární péči o zrak v Nizozemí
Nové normy ruského školení odborníků v péči o zrak
Průběh pilotního projektu akreditace
národních vzdělávacích programů
na úrovni Evropského diplomu z optometrie ECOO a zkušenosti z České
republiky
Prezentace ročního vývoje Evropské
akademie optometrie a optiky

Zastoupené země:
Belgie, Bulharsko, Česká republika,
Dánsko, Holandsko, Chorvatsko, Itálie,
Jihoafrická republika, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko,
Rusko, Slovensko, Srbsko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina,
Velká Británie.

Střední škola Moyzesova; Srbsko: Univerzita Novi Sad; Švédsko: Swedish Center of
Optometri; Velká Británie: Anglia Ruskin
University, Cardiff University, College of
Optometrists, University of Ulster; a další.

Vzdělávací instituce:

Národní
profesní organizace:

Belgie: Univerzita v Bruselu; Česká republika: Univerzita Palackého v Olomouci,
Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT
v Praze, Klinika nemocí očních a Katedra
optometrie a ortoptiky z lékařské fakulty
Masarykovy Univerzity v Brně; Dánsko:
Dánská optometrická kolej; Holandsko:
Hogeschool van Utrecht, University of
Applied Sciences; Chorvatsko: Universita
Velká Gorica; Itálie: Univerzita Roma Tre;
Jihoafrická republika: ICEE; Maďarsko:
Univerzita Sammelweis; Německo: Beuth
Hochschule z Berlína, Optometrická
Fachhochschule z Jeny, Výzkumný ústav
JENVIS z Jenské univerzity; Rumunsko:
Transylvánská Universita; Rusko: Medical
Technical College z Petrohradu; Slovensko:

Bulharská asociace optometristů
a optiků; Společenstvo českých optiků
a optometristů; Holandská asociace optometristů (OVN); Chorvatská asociace
optiků a optometristů; Společenstvo
italských optometristů; Maďarská unie
optiků; Německé společenstvo očních
optiků (ZVA); Norská asociace optometrie;
Polská optometrická asociace; Bundesinnung der Augenoptiker + PAOOTH
(Rakousko); Rumunská optická federace;
Srbské společenstvo optiků a optometristů; Španělská rada optometrie; Švýcarské společenstvo optometristů (SBAO);
Turecká asociace optiků a optometristů;
Asociace optometristů Ukrajiny; Britská
asociace optometristů.

RNDr. František Pluháček, Ph.D., prezentuje Katedru optiky Univerzity Palackého v Olomouci.

Mezinárodní
profesní organizace:
EAOO – Evropská akademie optometrie
a optiky
ECOO – E vropská rada optiky a optometrie
IACLE – M ezinárodní asociace učitelů
kontaktologie
WCO – Světová rada optometrie

Organizátoři:
SČOO – S polečenstvo českých optiků
a optometristů
ECOO – E vropská rada optiky a optometrie

Sponzoři:
Ciba Vision, Veletrhy Brno, a.s.
Ing. Pavel Šebek, scoo@scoo.cz
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Tento propisovací formulář slouží
k tomu, aby vaši zákazníci (pacienti)
pochopili to, že provádění refrakce není
vyšetřením očí lékařem a vás bude naopak
právně chránit před případným nařčením
ze zatajování informací o obsahu a smyslu
optometrického vyšetření a proti případným jiným souvisejícím komplikacím.
Propisovací bločky se 100 listy formuláře si můžete objednat na sekretariátu Společenstva. Písemnou objednávku
s požadovaným počtem bločků a vaší
adresou nám zašlete na adresu: SČOO,
Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,
případně na e-mail scoo@scoo.cz.

Formulář Záznam
o informovaném
souhlasu
Na sekretariátu SČOO můžete nyní
získat nové formuláře s názvem Záznam
o informovaném souhlasu (viz obrázek),
které doporučujeme používat a uchovávat
ve složce záznamů o vašich zákaznících.

Cena za 1 bloček
se 100 listy činí:
•
•

pro členy SČOO:
70 Kč včetně DPH + poštovné
pro ostatní:
100 Kč včetně DPH + poštovné

Po doručení zásilky zaplatíte podle
instrukcí celkovou částku převodem
na konto SČOO.
Výkonný výbor SČOO

Záznam o informovaném souhlasu

e
ř
lá

Zařízení a přístroje používané v této optometrické provozovně slouží k bezdotykovému měření zraku.
Z údajů získaných měřením bude vyhodnoceno vidění a případně předepsány pomůcky pro korekci zrakových vad.

Nejedná se o lékařské vyšetření očí
Jméno:

Telefon:

u
m
r
o
f
r

Příjmení:

E-mail:

Titul:

Datum narození (den/měsíc/rok):

Adresa:

/

/

Používáte v současnosti korekční brýle nebo kontaktní čočky?:
Datum posledního měření zraku:

Zdravotní stav:

ANO /

NE

Prodělané operace očí? (podrobné vysvětlení):

Zaškrtněte prosím nemoci či příznaky, kterými trpíte:

Vysoký krevní tlak / Cukrovka / Zelený zákal / Srdeční problémy
Jiné:

Tímto potvrzuji, že jsem přečetl(a) a pochopil(a) následující:

Dobrovolně absolvuji měření zraku. Jsem si vědom(a), že toto měření zraku v žádném případě nenahrazuje lékařské vyšetření očí nebo jiné vyšetření prováděné lékařem za účelem zjištění očních nemocí.

o
z
v

Léčíte se z onemocnění očí? (podrobné vysvětlení):

3) Byl jsem poučen, že předpis na optické korekční pomůcky - který mi bude vystaven optometristou
- bude vycházet z měření zraku za účelem zhotovení vhodných korekčních pomůcek a nebude se týkat
očních nemocí, ani jejich léčby.

1) Jsem si vědom(a), že optometrista provede měření zraku a souhlasím s tím. Souhlasím také, že odpovím na jakoukoliv otázku vztahující se k provedení tohoto měření.

Informace získané tímto formulářem a výsledky měření zraku se stanou součástí vašich zdravotních
záznamů u optometristy a nebudou poskytovány třetím stranám vyjma lékaře, kterého jste případně
uvedl(a) v bodě 2 tohoto formuláře.

2) Jsem si vědom(a), že je tento formulář součástí mých zdravotních záznamů u optometristy a já ho/ji
tímto opravňuji, aby jej v případě nutnosti předal(a) mému lékaři - MUDr.

Prohlašuji, že optometrista, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem tohoto
písemného informovaného souhlasu a měl jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl.

Optometrická provozovna:

Datum:

Optometrista, který provedl poučení (jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození):
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Podpis pacienta:
Tento formulář vydalo v roce 2010
Společenstvo českých optiků a optometristů.
www.scoo.cz

pozvánky

Salus University Pennsylvania
a
Danube University Krems

Vás zvou na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
15.–16. 5. 2010

Místo konání:
Danube University Krems
University for Continuing Education
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30
A-3500 Krems
Program:
Glaukom
Pediatrická optometrie
z programu
Master of Science (MSc),
Clinical Optometry.

V těchto dnech je možné zúčastnit
se bezplatně seminářů v rámci studia klinické optometrie s možností
následné účasti na kurzu MSc.
Přednášky v anglickém jazyce
od lektorů Salus University.

Informace o možnosti studia
klinické optometrie získáte
od prof. A. Gonena, zástupce Salus
University pro zahraniční studia
v rámci dnů otevřených dveří.

Informace o Dni otevřených dveří
na tel. čísle +420 721 488 040 nebo
na e-mailu msc.optom@centrum.cz
(místo, ubytování, jakékoliv další
informace).
Bc. Martina Nováková, MSc.

foto © Yanik Chauvin

Kongres OPTOMETRIE 2010
v Olomouci

Vážení kolegové,
Společenstvo organizuje v rámci celoživotního vzdělávání optometristů vždy v září
akreditační kongresy OPTOMETRIE. Tyto kongresy mají vysokou odbornou úroveň
i velmi početnou návštěvnost. Více než 400 účastníků, především optometristů, ale
i optiků, oftalmologů a dalších spřízněných odborníků, hodnotí akci pravidelně velmi
kladně. Cílem kongresů je zvýšení odborné úrovně oboru v naší republice zajišťováním
kvalitního povinného celoživotního vzdělávání odborníků z oboru.
Kongres pořádáme letos již po páté – tentokrát pod názvem OPTOMETRIE 2010.
Uskuteční se ve dnech 18.–19. září 2010 v Olomouci.
Předběžné informace o letošním kongresu naleznete v příloze tohoto čísla časopisu
a v elektronické podobě (včetně on-line registrace) na našich webových stránkách
www.scoo.cz. Podrobné informace o odborném programu přednášek budou uveřejněny na našem webu v průběhu května.
Těšíme se na vaši účast.
Výkonný výbor SČOO

Česká oční optika 2/2010

Neurologie
pro
optometrii

Část IV.
Cévní mozková
onemocnění a jejich
vliv na zrak
Kazuistika

Ž

ena (věk 38 let) udává bolest hlavy
a zhoršené vidění. Objektivní refrakční hodnoty jsou blízké nule.
S korekcí se stav nelepší, binokulární
korekce nevyžaduje prizmatické hodnoty.
Při kontrolních neurooftalmologických
testech dochází k nedostatečnosti v pohledu vlevo vně a dolů. Ostatní směry
nevykazují chybu. Vysoký tělesný tlak neguje, udává spíše nižší krevní tlak. Klientce
je doporučena návštěva neurologa, avšak
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tu již klientka absolvovala. Lékař doporučil
léky na migrénu. Při opakované návštěvě
nebyl přístup neurologa vstřícný, proto
klientka zvolila jiného lékaře. Po následných vyšetřeních bylo zjištěno, že klientka
v poměrně mladém věku prodělala cévní
mozkovou příhodu. Následovala bezodkladná intenzivní léčba s následnou
léčbou dlouhodobou. Klientka bude
pravděpodobně celoživotně sledována
pro cévní onemocnění.
Mozek jako řídící složka organismu
má velmi specifické a vysoké energetické nároky. Jeho spotřeby se vyznačují
vysokými dávkami kyslíku a glukózy,
bez kterých by mozek nemohl řídit
vegetativní, senzorické ani motorické
funkce. Cévní zásobení mozku spotřebuje
1/7 minutového srdečního objemu krve.
Při nedostatečném zásobení mozku
krví – pokud se obsah průtoku sníží na
25 ml/100 g mozkové tkáně za minutu
(do 5–7 sekund upadá mozek do komatu) – dochází nejprve ke změnám ještě
vratným. Pokud však dojde ke snížení
na 15 ml/100 g mozkové tkáně za minutu,
dochází k nevratnému procesu zániku
neuronů a do 5 minut nastává smrt.
Aby byl mozek co nejvíce chráněn
před nedostatkem kyslíku a glukózy, vy-

vinul si svůj vlastní systém obrany. Hlavní
zásobení mozku probíhá karotickým
a verterobazálním systémem. V mozku
pak dochází k jedinečnému propojení tzv.
Willisovým okruhem (obr. 1).
Tento okruh funguje jako jakási pojistka tak, že v případě přerušení zásobení
některou z větví se propojuje krevní oběh
mozku právě tímto okruhem a prokrvení je
tak zajištěno jinou větví. Stálý tlak v cévách
je umožněn vazokonstrikcí a vazodilatací –
mechanismem, který reaguje na kolísání
krevního tlaku a na množství CO2 v krvi.
Podle potřeby tak cévy snižují nebo zvyšují
své minutové objemy tak, aby zásobení
bylo stále rovnoměrné, resp. aby pokrylo
požadovanou spotřebu.
Cévní mozková onemocnění tvoří
spolu s kardiovaskulárními chorobami
a nádorovými onemocněními nejčastější
příčinu úmrtí. Mezi nejčastější mozková
cévní onemocnění patří ateroskleróza, hypertenze, embolizující srdeční vady, malformace mozkových cév a vaskulitidy.
Tato onemocnění způsobují řadu
obtíží. Nejčastější jsou difuzní změny
mozkových cév, patologické snížení
průtoku hlavními tepnami, trombózy,
embolie, spontánní krvácení nebo tepenné výdutě.
Nejznámější z těchto potíží je pravděpodobně hypertenze – vysoký krevní
tlak. Hypertenze je diagnostikována tehdy,
dochází-li opakovaně ke zvýšení tělesného tlaku nad hodnoty 140/90. Tento stav
dává podmínky pro rozvoj aterosklerózy,

onemocnění cév. Hypertenze umožňuje
často vznik fibrózních a ateromatózních
plátů. Ty mají kumulativní efekt. Následně
může vznikat buď perforace, nebo uzavření krevního řečiště. K tomuto jevu velmi
často dochází v oblasti mozku v podobě
mozkové mrtvice.
Vysoký krevní tlak je doprovodným
jevem při diabetu, poruchách metabolismu tuků, nadváze, nadměrné konzumaci
alkoholu a mnoha jiných obtížích. Vzniká
i na základě dlouhodobého stresu. Cévní
poškození je pak důsledkem například
nadměrného kouření.
Dojde-li k mozkové příhodě, pak ještě
před samotnou událostí organismus signalizuje obtíže.
Vážným komplexním příznakem je
tzv. TIA (tranzitorní ischemický atak). Tato
příhoda má dobu trvání kratší než 24 hodin. Její projev se může podobat například
nevolnosti, která má však konkrétní příznaky mozkové příhody. Pokud však nevíme,
jaké příznaky hledat a sledovat, může
často proběhnout bez větší pozornosti
okolí i samotného postiženého. V průběhu
této příhody dochází k přechodným poruchám čití, zraku nebo hybnosti. Typická
pro tento stav je afázie – porucha tvorby
a porozumění řeči. Tento komplex poruch
nebo pouze jedna z uvedených poruch
trvá většinou 30 minut, výjimečně až
24 hodin. Právě pro krátkou dobu trvání
může proběhnout bez povšimnutí.
Z hlediska optometrie přichází klient
většinou s potížemi, jako je bolest hlavy
a rozostřené vidění. V průběhu vyšetření
klient také udává potíže s přechodnou
ztrátou zraku, tzv. amaurosis fuga. Náhlá
přechodná ztráta zraku se u postiženého
vyskytuje nejprve zřídka, má však narůstající frekvenci. Nejčastěji klient udává
první příznaky v době před dvěma až třemi
měsíci. Jejich četnost se může zvýšit až
na deset denně. Někdy se přechodná ztráta zraku projevuje v podobě mlhy, jindy je
monokulární, může být i binokulární. Doba
trvání dosahuje až třiceti minut.
Při důkladném vyšetření si lze všimnout parézy okohybných svalů. Je to
jeden z důvodů příčiny špatného vidění,
protože klient mnohdy nerozlišuje mezi
rozostřením a rozdvojením obrazu. Častěji
než k paréze III. hlavového nervu dochází
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k paréze VI. a IV. hlavového nervu. To
představuje obtíže při směrování oka
temporálně a/nebo temporálně dolů.
Pokud je stav závažný, dochází k dislokaci
bulbu s protruzí směrem dolů. Součástí
postižení je i paralytická ptóza a anizokorie
při normální reakci.
Z klinického hlediska je zajímavou
reakcí pulzující exoftalmus. Při tomto stavu dochází k pulzaci exoftalmického oka
synchronně s tělesným tepem.
Při prohlídce oka lze zjistit typickou
kresbu episklerálních a spojivkových cév.
Tuto kresbu nazýváme „caput medusae“.
Na očním pozadí lze pozorovat změny,
které jsou součástí hypoxické retinopatie.
Spočívají ve venózní a kapilární dilataci.
S postupujícím onemocněním lze pozorovat mikroaneuryzmata, popřípadě

Posterior
inferior
cerebellar
artery

obr. 1

Willisův okruh

okrouhlé hemoragie a neovaskularizaci.
Pokud nepozorujeme oční pozadí oftalmoskopem, který umožňuje lépe prohlédnout periferii, pak tyto stavy pozorujeme
v makulární krajině, kde jsou nejvyšší energetické nároky. Druhou oblastí výskytu je
právě periferie.
Známky cévních mozkových onemocnění je možno nalézt i v jiných strukturách
oka. Tzv. oční ischemický syndrom lze
pozorovat jako důsledky hypoxie v episkléře, na duhovce i v komorovém úhlu.
Precipitáty usazené na endotelu rohovky
lze zaměnit i za uveitidu.
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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Optická únia Slovenska

na veľtrhu

OPTA 2010
V

obr. 1

Stánok Optickej únie Slovenska na veľtrhu OPTA
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eľtrh OPTA 2010 sa pre mnohých
z nás už tradične stal miestom pre
vydarené pracovné stretnutia alebo
priateľské zvítanie sa s kolegami. Tento rok
sa konal už 16. ročník výstavy.
Optická únia Slovenska je stále neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu OPTA, čo nás
veľmi teší. Aj tento rok mala OÚS na výstavisku vymedzený svoj priestor, ktorý
sa stal pre mnohých návštevníkov oázou

kľudu vo výstavnom ruchu. V našom stánku sa mohli návštevníci občerstviť, získať
potrebné informácie, alebo nájsť kľudné
miesto na rozhovor (obr. 1).
Pavel Moravec, prezident OÚS, pri
slávnostnom otvorení veľtrhu OPTA
spoločne s predstaviteľmi SČOO a BVV
srdečne privítal všetkých návštevníkov
výstavy (obr. 2).
Dúfajme, že Slovákov bude z roka
na rok pribúdať. Aj keď je počasie vo
februári voči návštevníkom zo Slovenska
občas neprajné, Slováci napriek tomu radi
do Brna na OPTU chodia. BVV im vychádza
v ústrety aj tým, že organizuje zo Slovenska
dopravu mikrobusom. Minulý rok som sa
rozhodla vyskúšať takýto spôsob dopravy
na výstavu a bola som veľmi spokojná.
Pavel Moravec sa spoločne s vedením
SČOO a BVV tiež zúčastnil na tlačovej
konferencii týkajúcej sa veľtrhu OPTA
2010 (obr. 3). Pán Moravec na veľtrhu OPTA
skutočne nezaháľal a reprezentoval našu
stavovskú organizáciu na všetkých akciách
a spoločenských podujatiach konaných
v rámci výstavy.
Počas soboty sa v popoludňajších
hodinách konalo pracovné stretnutie OÚS
(obr. 4). A ako vždy na našich stretnutiach,
aj v Brne sa rozpútala živá debata. Hovorilo
sa o problémoch v optikách súvisiacich
s kontrolami daňových úradov ohľadne
DPH, padol návrh na začatie spolupráce so
Spoločnosťou ortoptikov a Úniou nevidia-

cich a slabozrakých. Diskusia sa rozpútala
aj o a práci optometristov na Slovensku. Je
potrebné rozšíriť ich kompetencie a spropagovať prácu optometristu. Stretnutie
bolo podnetné a veľmi otvorené. Trvalo
takmer dve hodiny a aj tak sme sa ešte
nechceli rozísť. Každý z nás by si mal uvedomiť, aké dôležité je, aby sme sa stretávali
a vymieňali si skúsenosti a názory. Len vtedy sa bude náš obor budovať a dynamicky
rozvíjať, ak budú prichádzať nové nápady
a inšpirácie, ktoré sa budeme pokúšať
uviesť do života.
Návštevníci zo Slovenska boli určite
spokojní aj s bohatým programom, ktorý
si pripravili jednotlivé firmy. Rôzne súťaže, tomboly alebo tanečné vystúpenia
výborne oživovali atmosféru výstavy. Čerešničkou na torte bola prítomnosť Haliny
Pawlowskej (obr. 5) a módna prehliadka
Osmanyho Laffitu.
Program veľtrhu OPTA 2010 bol skutočne bohatý. Všetci návštevníci, nielen
zo Slovenska, odchádzali z výstavy plný
dojmov a predpokladám, že aj spokojní.
Organizátorom a vystavovateľom patrí
veľká vďaka za ich úsilie. Na veľtrhu OPTA
2010 nám bolo super a za všetkých
návštevníkov zo Slovenska sa tešíme
„NA SHLEDANOU PŘÍŠTÍ ROK!“

obr. 2

Prezident OÚS Pavel Moravec pri slávnostnom
otvorení veľtrhu OPTA (uprostred)

obr. 3

Pavel Moravec na tlačovej konferencii
po otvorení veľtrhu OPTA (vpravo)

obr. 4

Pracovné stretnutie členov OÚS

Ing. Alexandra Kováčiková
členka predstavenstva OÚS
foto Juraj Lendel

obr. 5

Spisovateľka a moderátorka Halina
Pawlowská bola jednou zo známych
osobností, ktoré navštívili veľtrh OPTA
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Korigovat vrozené

poruchy

barvocitu

pomocí barevných
brýlových skel a kontaktních čoček?

V

rozené poruchy barvocitu jsou
nejčastější geneticky zapříčiněnou
anomálií očí: touto anomálií jsou
v Německu postiženy více než 3 miliony
mužů a 150 tisíc žen. Léčba těchto vrozených anomálií je podle současných poznatků vědy nemožná. Pomocí barevných
filtrů lze změnit barevné vidění i u osob
postižených poruchou barvocitu. Kromě
této vlastnosti udávají výrobci a uživatelé
těchto barevných filtrů pozitivní ovlivnění
dyslexie (poruchy čtení). V následujícím
článku si nejprve vysvětlíme podstatné
změny, které zapříčiňují vrozené poruchy
barvocitu, a v návaznosti na to pak prodiskutujeme účinnost, případně neúčinnost
barevných filtrů ke korekci vrozených
poruch barvocitu.

Některé principy
barevného vidění
Barevné vidění je schopnost vizuálního systému rozlišovat ve světle obsažené
informace o vlnové délce (barvě) a jasu. Je
spojeno s čípky v sítnici; přítomnost čípků
v sítnici je však pouze jednou z podmínek
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barevného vidění. Bez mozku, který musí
signál od různých typů čípků vzájemně
sečíst, by nebylo barevné vidění možné,
i kdyby byly čípky přítomné. (Býk má sice
čípky v sítnici, z důvodů chybějící volné
kapacity mozku však nerozeznává červený
šátek toreadora jako červený.)
Aby bylo možné sečíst signál z čípků
v mozku, musíme mít v sítnici alespoň dva
typy čípků. Součet signálů z čípků dodává
zrakovému vjemu jas, rozdíl signálů mu
dává barvu. Náš mozek se při zpracování
barev v podstatě řídí různými absorpčními vlastnostmi jednotlivých typů čípků.
Sítnice lidského oka má tři typy čípků:
L-čípky, M-čípky a S-čípky. V těchto třech
typech čípků jsou následující pigmenty
absorbující světlo:
•
•
•

L-opsin s absorpčním maximem
při 575 nm,
M-opsin s absorpčním maximem
při 535 nm,
S-opsin s absorpčním maximem
při 440 nm.

Tyto pigmenty charakterizuje poloha
jejich absorpčních maxim, ve skutečnosti
však absorbují světlo v širší spektrální oblasti. Mezi maximem S-opsinu a maximy
M- a L-opsinu je velká mezera, kdežto
maxima M- a L-opsinu jsou relativně blízko
sebe, což je podstatné pro vysvětlení potíží
s rozeznáváním barev u osob s poruchami
barvocitu. Rozdílné absorpční charakteristiky těchto tří proteinů jsou zapříčiněny

rozličnými frekvencemi aminokyselin.
Mutací genů, které tyto opsiny kódují,
vzniknou opsiny s novými absorpčními
vlastnostmi. V evoluci tak vznikl L-čípek
z M-čípků; méně rozsáhlé mutace jsou
příčinou vrozených vad barvocitu. Čím blíž
u sebe leží absorpční maxima M- a L-opsinu, jejichž poloha může být změněna
mutací genů opsinu, tím těžší je pro mozek
vypočítat jasnou diferenci mezi signály
z M- a L-opsinu. Proto bývají vzájemně
zaměňovány barvy jako červená, zelená
nebo žlutá, jejichž rozeznávání primárně
pokrývají právě tyto dva typy čípků. Modrá a žlutá je dobře vzájemně rozlišitelná,
protože mezera mezi maximem S-opsinu
na jedné straně a maximem M- a L-opsinu
na straně druhé je dostatečně veliká.

Normální barvocit

Vrozené vady
barvocitu
Nejobvyklejší vada barvocitu je deuteranomálie (potíže s vnímáním zelené)
a protanomálie (potíže s vnímáním červené). Hlavní použití barevných filtrů je
omezeno na obě tyto varianty poruch
barevného vnímání. Osoby s těmito vadami mají podobně jako osoby s normálním
barvocitem v sítnici tři rozličné typy čípků,
které jsou však díky mutacím kódujících
genů tak změněné, že se jejich absorpční vlastnosti odchylují od normálních
trichromatů. Geny pro M- a L-opsin jsou
umístěny na dlouhém konci 23. chromozomu v bezprostřední blízkosti. Blízkost
poloh obou genů je příčinou toho, že při
procesu růstového dělení chromozomu
mohou být frekvence genu L-opsinu vloženy do genu M-opsinu (obr. 1). V tomto
případě vznikne deuteranomálie. Vzniklý
anomální M´-opsin získal touto mutací
absorpční vlastnosti podobné L-opsinu.
Čím jsou si podobnější absorpční vlastnosti M´- a L-opsinu, tím je obtížnější
rozlišování v dlouhovlnné části viditelného
spektra. Červená, žlutá a zelená jsou pak
vzájemně lehce zaměnitelné. Analogická
situace vzniká u protanomálie; v tom
případě je do L-opsinu vložená část M-opsinu. Absorpční vlastnosti anomálního
L´-opsinu se blíží M-opsinu (obr. 2). Také
v tomto případě je ztíženo rozlišování
barev dlouhovlnného světla. Účinky vro-

Normální barvocit
Deuteranopie
Deuteranomálie
Protanopie
Protanopie/Protanomálie

zených poruch barvocitu na vidění jedince
v běžném životě jsou mnohem méně
dramatické, než se obvykle předpokládá.
Barevné vidění představuje sice schopnost
rozlišovat různé barevné tóny, barvy však
obsahují vedle barevného tónu také další
charakteristické znaky, jako je jas a sytost.
Osoby s poruchami barvocitu využívají
pro určení barev ve velké míře také tyto
informace. Pojmenování barev jim nezpůsobuje žádné větší potíže, problematičtější
je rozeznávání rozdílů mezi jednotlivými
barvami.

Korekce vad bar vocitu
pomocí barevných
filtrů

obr. 1

Genetické příčiny deuteranomálie
a protanomálie. Gen M-opsinu může
být přítomen v jednoduchém nebo složeném provedení. Bezprostřední blízkost
genů pro M-opsin a L-opsin může vést
k tomu, že se během fáze růstového
dělení oddíly genu M-opsinu zabudují
do genu L-opsinu nebo naopak. Výsledkem jsou takzvané hybridní geny.

vlnovým délkám příčinou protanomálie.
Použití barevných filtrů se omezuje skoro
výlučně na tyto dvě varianty vrozených
poruch barvocitu. První ze základních
principů účinků, které uvádějí dodavatelé
barevných filtrů určených ke korekci vrozených poruch barvocitu, je posun spektrální
citlivosti anomálního opsinu na jeho nor-

Jak je vidět, je posun absorpčního
maxima M-opsinu k delším vlnovým
délkám příčinou deuteranomálie a posun
absorpčního spektra L-opsinu ke kratším
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obr. 2

Absorpční křivky S-opsinu (modré),
M-opsinu (zelené) a L-opsinu (červené)
v případě protanomálie. Absorpční
křivka anomálního L´-opsinu (plná
čára) je oproti absorpční křivce normálního L-opsinu (čárkovaně) posunutá
směrem ke kratším vlnovým délkám. Absorpční křivky M-opsinu a anomálního
L´-opsinu se překrývají silněji než křivka
M-opsinu a normálního L-opsinu. Díky
tomu má mozek ztížené rozeznávání barev prostřednictvím vzniku rozdílů mezi
přijatými signály od M- a L´- čípků.
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mální pozici. Druhým principem účinku
je ovlivnění velkých gangliových buněk
zrakového nervu.

Posun
absorpčních křivek
Absorpci světla opsinem lze ovlivnit filtrem. Opsiny vykazují in vitro jiné
absorpční vlastnosti než in vivo. Opsiny
v sítnici absorbují světlo, jehož spektrální
složení se na cestě přes rohovku, čočku
a lutein v makule změní. Zákaly v čočce
a individuální zvláštnosti pigmentace
makuly mohou nepředvídatelným způsobem ovlivnit spektrální složení světla
a tím také barevné vnímání. Schopnost
změny absorpčních vlastností opsinu

je důležitým teoretickým zdůvodněním
účinnosti barevných filtrů ke korekci poruch barvocitu. Předpokládá se, že filtry
jsou schopny posunout absorpční maxima
tří typů opsinu. Ve skutečnosti však opsiny v sítnici nezažijí posun polohy jejich
absorpčních maxim; pro všechny vlnové
délky se změní pouze výška absorpce,
a to v závislosti na propustnosti filtrů. Absorpční křivka bude vypadat jinak, poloha
jejího maxima však zůstane stejná. Překrytí
absorpčních křivek se rovněž významně
nezmění. Korekce vrozených vad barvocitu pomocí barevných filtrů může být
úspěšná pouze tehdy, bude-li absorpční
křivka anomálního opsinu posunutá a současně normální opsin nebude ovlivněn
změnou spektra tímto filtrem. Ve skutečnosti se toto v žádném případě nestane.
Také normální opsiny zasáhne světlo se
změněným spektrálním složením. Protože
v sítnici člověka s poruchou barvocitu
mají normální a anomální M- a L-opsiny
velmi podobné absorpční vlastnosti,
což je také důvod obtíží při zpracování
barevných vjemů v mozku, je logické, že
také absorpční vlastnosti normálních typů
opsinů budou změněny v podobné míře
jako u anomálních opsinů. Skutečnost,
že by se příspěvek normálního receptoru
k vnímání barev vzdor barevným filtrům
neměl změnit, je vysvětlována procesem
adaptace. Tyto procesy ovšem nefungují
selektivně pouze na normální typy čípků,
těmto adaptačním procesům podléhají
rovněž anomální čípky. Barevná adaptace
je výkon vizuálního systému, při kterém je
vnímání jedné barvy nezávislé na počtu
absorbovaných světelných kvant (fotonů).
Barevné filtry tedy účinkují na všechny
typy čípků přibližně stejným způsobem,
rozdíly mezi absorpčními vlastnostmi
rozličných čípků se výrazně nemění.

Velké gangliové
M-buňky
Velkým gangliovým M-buňkám je přisuzována zodpovědnost za potíže při čtení
(dyslexie); tuto poruchu prý může zmírnit
použití barevných filtrů. Velké gangliové
buňky nemají barevnou citlivost, protože
nedovedou vzájemně rozlišovat vstupní
signály, které dostávají od čípků. Vykazují
však vysokou citlivost na světlo a díky
širokému rozvětvení neuronálních den-

dritů disponují také velkými receptivními
plochami. Proto slouží spíše k rozeznávání
hrubých forem (globální vidění forem) než
k vidění drobných detailů. M-buňky reagují
pouze na krátkodobé změny světelných
podnětů, na trvalé osvětlení nereagují.
Jsou dávány do souvislosti s časovými
aspekty vidění. Trvalé změny vzruchů, jako
například změněné barvy, nejsou těmito
buňkami registrovány. Systém M-buněk
u osob, které nemají potíže se čtením, se
má odlišovat od systému, který mají dyslektici. Následkem anomálního systému
M-buněk má být vnímání rozostřených
a zkreslených obrazů. 1 Barevné filtry
propustí na sítnici méně světla; sítnicový
obraz bude tmavší, což prodlouží latentní
čas, tj. čas mezi absorpcí světla sítnicí a registrací vjemu mozkem. Následkem má
být resynchronizace a selektivní změny
zpracování informací1 takovým způsobem,
který může vylepšit u postižených osob
jejich čtecí a psací schopnosti. Abychom
správně pojmenovali možný přínos M-buněk necitlivých na barvu při zpracování
barevného podnětu mozkem, měli bychom si ujasnit, že tyto buňky zabezpečují
pouze spojení mezi sítnicí a mozkovými
zrakovými centry a že další zpracování
v mozku je mnohem komplexnější, než
je nám vsugerováváno zjednodušeným
vnímáním M-buněk. O vyšším kontrastu,
který vzniká použitím barevných filtrů, se
jako o příčině zlepšení čtecích schopností
diskutuje pouze vzácně.

Monokulární postupy
Při binokulárním použití barevných
filtrů je stejným způsobem ovlivněno
barevné vidění u obou očí. Obě oči tak
dodávají do mozku stejné stimuly. Existují
také monokulární postupy korekce vrozených vad barvocitu, u kterých se stimuly
obou očí výrazně odlišují. Nejznámějším
monokulárním způsobem „léčení“ vrozených vad barvocitu jsou čočky ChromaGen. Jedna barevná kontaktní čočka,
u které se musí určit optimální barva, je
aplikovaná na nedominantní oko. Tento
postup není omezen pouze na kontaktní
čočky, lze ho se stejným účinkem použít
také u brýlových skel. Většina takto léčených pacientů udává spontánně zlepšení
barevného vnímání. Barvy, které předtím
nevnímali, najednou vnímají. Tito pacienti

dále popisují i zlepšení prostorového
vnímání. To lze vysvětlit díky „Pulfrichovu
fenoménu“. Sítnicový obraz oka opatřeného barevným filtrem je tmavší, zpracování
obrazu u tohoto oka je pomalejší, díky
tomu jsou pohyblivé objekty viděny
s jiným prostorovým vjemem. Barvy však
nejsou binokulárním fenoménem; jsou
vypočteny z rozdílu výstupů signálů čípků
jedné sítnice a ne z rozdílu signálů obou
očí; proto stojí přínos monokulární korekce
barvocitu stranou vlastní problematiky
poruch barvocitu.

Kontrola úspěchu
korekce – zkouška
bar vocitu pomocí
barevných tabulek
Jako důkaz účinnosti výše jmenovaných korekčních způsobů jsou zmiňovány (vedle až anekdotických vyprávění
o zlepšení vnímání barev) také výrazně
vylepšené výsledky, které pacienti dosahují při čtení pseudoizochromatických tabulek (obr. 3). Princip těchto testů spočívá
v rozeznávání barevných optotypů před
pozadím jiné barvy. Barvy optotypů spolu
s barvami pozadí leží na společných přímkách barevných záměn. Barvy umístěné
na přímkách barevných záměn připadají
osobám s narušeným barvocitem stejné
(pseudoizochromatické); optotyp pak není
rozpoznán. Když se někdo podívá přes
barevné sklo na pseudoizochromatickou
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krátkovlnného podílu viditelného světla,
které je i u osob s narušeným barvocitem
bez omezení možné, je díky filtru ztížené.
Barvy, které jsou použity u dopravní signalizace, jsou vybrány takovým způsobem,
aby je vnímaly také osoby s poruchami
barvocitu. Nevyžaduje se, aby je rozeznali
správným způsobem. Když už musí být
barevná skla použita, musí být zaručeno,
že vnímání signálních barev, případně
informací, nesmí být znemožněno. Pro
taková skla jsou přijaty přísné standardy.
Dodržení těchto standardů barevnými
filtry pro korekci vrozených poruch barvocitu není zaručené.

Závěr

obr. 3

Vliv barevných filtrů na pseudoizochromatické tabulky. Vlevo: původní tabule,
uprostřed: obraz vnímaný osobou
s poruchou barvocitu, vpravo: optotyp
při pohledu přes červený filtr.

tabuli, změní se odstín barvy, která se
dostane do oka z optotypu, a pozadí rozdílným způsobem a pak už vnímané barvy
neleží na přímkách barevných záměn.
Tabulky ztratí charakter pseudoizochromatických tabulek, stanou se obyčejnými
potištěnými tabulkami a výsledkem je,
že osoby s poruchami barvocitu je teď
bezchybně přečtou. Barevná skla dále
zvyšují kontrast. Zelený optotyp uvidíme

skrz červené sklo jako černý. Optotyp je
rozpoznán z důvodu zvýšeného kontrastu a ne z důvodu zlepšeného barvocitu.
V principu by se měly testy barevné
citlivosti provádět monokulárně, protože
vnímání barev je monokulární fenomén
a při získaných poruchách barvocitu mohou být oči postiženy výrazně rozdílně.
Proto je binokulární zkouška barvocitu při
monokulární korekci chybná. Pokud by se
zkoušelo každé nekorigované oko zvlášť,
šlo by prokázat poruchu barvocitu stejně
jako předtím.

Nevýhody
barevných filtrů
Barevné filtry mění spektrum světla,
které zasáhne sítnici, a to díky absorpci
závislé na vlnové délce. Vyvolají tím uměle
získanou poruchu barvocitu absorpčního
typu podle Krieseho, která se s původní
vrozenou poruchou překryje. Červený filtr absorbuje skoro všechny barvy
spektra s výjimkou červené; zpracování
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Je nezpochybnitelné, že použitím
barevných filtrů se změní vnímání barev.
Zpochybnitelné je však to, že se důsledkem změn barevného vnímání zlepší barvocit. Úspěchy jsou zdůvodňovány lepšími
výsledky při použití pseudoizochromatických tabulek. Ve skutečnosti tyto tabulky
ztratí svou použitelnost, jakmile se aplikují
spolu s barevnými filtry. „Protikladem je
nevhodnost posouzení barevných tabulek pomocí barevných filtrů a barevných
kontaktních čoček, ty způsobí u zkoušené
osoby chybné hodnocení barvocitu.“ 2
Barevné filtry v žádném případě nepomohou v profesích, kde se z bezpečnostních
důvodů vyžaduje bezchybný barvocit,
ani v profesích, kde je vyžadována dobrá
schopnost rozeznávat barvy. To, že jejich
použití pozitivně ovlivní barevné vnímání
u osob s poruchami barvocitu, nelze popřít, pro„úspěch“ léčby je také významným
činitelem subjektivní hodnocení samotného pacienta/klienta. Tento zdar by se však
neměl prezentovat jako úspěšná korekce
poruch barvocitu.
Přeložil Tomáš Haberland

Literatura:
Berke, A.: Korrektion angeborener Farbsinnstörungen
durch farbige Gläser und Kontaktlinsen?, DOZ 12/2009,
str. 52–56
Odkazy:
1 www.nisgav.com/mmmabout.html z 15. 11. 2009
2 Krastel, H., Castro, A.: Korrektur von Farbsinnstörungen mittels farbiger Kontaktlinsen? Klin. Mbl. Augenheilkd. 1999; 214aA:8–10
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Ke zraku
se nehodí

slova typu
expres nebo
do hodiny

eno Blachut byl letos podruhé zvolen na čtyři roky prezidentem Společenstva českých optiků a optometristů. Přál by si,
aby v naší zemi vznikla obdoba Kuratoria dobrého vidění, rád
by postupně změnil živnostenský zákon tak, aby v každé optice byl
optik, chtěl by, aby byli optici hrdí na své řemeslo a postupně kultivovali jeho prostředí, hlavně mu však jde o to, aby si lidé postupně
uvědomili, jak cenné je vidět, a svůj zrak proto hýčkali. Hýčkat něco
nebo věnovat se něčemu znamená nespěchat, zastavit se, soustředit
se, dělat věci pořádně. O to ostatně běží v jakékoliv profesi.

Podepsala se krize na podnikání
optiků?
Když se potkám s kolegy z branže,
mám pocit, že musíme být při budování
kapitalismu úspěšní a nikdo nemůže říct:
„Mně to nejde, už mě to nebaví, jsem
z toho unavený“. Lidé nepřiznají, když
se s něčím potýkají. Já, protože mám
na krku už nějaké roky, můžu říct, že je to
tak, na podnikání se krize podepsala, lidé
reagují jinak. Dnes říkají častěji větu „Chci
do starých obrub nová skla“ než větu:„Chci
nové brýle.“ Také si víckrát ověřují, kolik co
stojí. Navíc když 50x denně uslyšíte, že je
krize, ovlivní vás to.

Podle čeho jste si vybíral místo pro
svou optiku?
Náhodou. Skončila nám nájemní
smlouva na ulici Vězeňské. Jeden den
na internetu bliklo „obchodní prostory
s terasou“. Ten den v Praze sněžilo a já jsem
se sem přišel podívat. Vešel jsem na bílý
zapadený dvůr, rozhlédl jsem se a řekl jsem
si, že tohle místo chci. Je zastrčené, musíte
je hledat, ale... když tady vysvitne na terasu
sluníčko a když máte rád Prahu tak jako já...
Jsem šílenec, vím, že to není na hlavní třídě,
ale kdo sem přijde, tak tento prostor chválí.
Lidé sice vyjmenují padesát důvodů, proč
sem nejít: vedou sem schody, jsme tady
schovaní... Jenže na druhou stranu, lidé
chodí na konkrétní adresu...

Takže jde hlavně o ceny?
Odpovím takto: co mě osobně zlobí, je
to, že jsme podnikání degradovali na hru
se slevami. Kdyby byla situace dobrá
a zdravá, nikdo se nebude podbízet kýčem
slev. Navíc – český národ utrácí peníze
jinde, třeba za dovolené, ale na brýlích
chce šetřit. Možná mě někdo nebude mít
za tato slova rád, ale považuji to za primitivní. Nás Čechy považuji trošku za brblaly,
což má svůj historický důvod. V minulosti
o nás stále rozhodoval někdo jiný. Naráz
jsme se měli v jeden moment naučit
o sobě rozhodovat sami, ale neuměli
jsme to. Je to jako když zvíře z ohrady dáte
do buše v Africe – pořád se bude ohlížet
a říkat si, jestli se něco neděje, jestli se
nemá k někomu přidat.

B
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Říkáte rozhodovat o sobě sami.
Co jsme se už jako optici naučili?
Co umíme dobře a co ještě neumíme?
Zlepšili jsme se a dostali se na stejnou
úroveň v technickém vybavení a hardware. Musíme se učit komunikovat s lidmi.
Musíme se učit od sebe navzájem. Musíme
učit lidi, aby na svoje oči měli čas. Nesmíme z našeho povolání dělat takzvanou
„rychlokvašku“. Slova jako expres, do hodiny, hned – ta se ke zraku nehodí.
Takže rychlost považujete za nežádoucí.
Rychlost je v systému a začíná to už
na očním. Žádný z lékařů na pacienta
nemá počet minut, který by na něj měl mít.
Nechci to zobecňovat, ale vyšetření často
probíhá ve stylu: „Paní Nováková, 75 let,
+4 na čtení, další.“ Vyplývá to z bodového
číselníku oftalmologických výkonů. V tom
je na minutu spočítáno, kolik má pacient
u lékaře strávit času, např. v rámci refrakce.
Pro informaci, na ni má patnáct minut.
Kdyby měl klient absolvovat celé vyšetření podrobně, nedá se to stihnout, i když
budete erudovaný lékař. Utnout rychlost
musí lékař naučit i zákazníky. Všichni
pořád někam spěcháme. Jaký užitek má
něco uspěchat? Co uděláme s časem,
který ušetříme tím, že něco uspěcháme?
Jsme uštvanější, unavenější, nestíháme.
Uděláme v rychlosti něco lépe, více, kvalitněji? Udělejme si radši čas a nešetřeme
na nesprávném místě.
Co by pomohlo tomu, aby bylo
na vyšetření dost času?
Ekonomická vzdělanost. Správné
kalkulace. Menší počet optik. Naučit lidi
vážit si vidění. V tradičních zemích, jako
je Rakousko, Německo nebo Švýcarsko,
si váží zdraví a ví, že zdraví stojí peníze.
Profese zubaře, právníka i optika je drahý
špás a lidé v těchto zemích to vědí. Učí
se to už od mala, akceptují to. Pro příklad
uvedu, že pokud dítě v těchto zemích má
nosit rovnátka, dostane je na pokladnu,
ale pokud rodiče něco zanedbají a dítě
rovnátka nenosí, rodiče to pak pojišťovně
musí zaplatit.

Beno Blachut zahajuje letošní ročník
veletrhu Opta. Foto © Jiří Zach
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Naše profese se musí zušlechtit. Když
to zobecním, je to dědictví socialismu, kdy
nic nebylo ničí a mnozí se snažili ukrást, co
se dalo. Pak jsme začali naráz všichni podnikat, i když jsme to tehdy ještě neuměli.
Naši profesi bychom měli umět propagovat podobně jako módní strategii
wellness. Ten, kdo wellness vymyslel, byl
velmi chytrý člověk. Podobnou strategii – s názvem Važte si vidění – bychom
měli vymyslet i my. Dobře vidět totiž není
automatické.
Takže neumíme zacházet se svým
zdravím? Myslíte, že je to dědictví
z dob komunismu?
Ještě to neumíme. Je to i chyba nás
jako Společenstva – neumíme zatím vidění dobře prezentovat. Ve srovnání s tím,
kolik vychází časopisů o správné výživě
a hubnutí a kolik peněz do reklamy vloží firmy, které se zdravím zabývají, optici osvětu
ve všeobecném stylu nedělají, nebo jen
minimálně. Nejde o to, prezentovat čočku
nebo brus, které jsou nejlepší. Jde o to,
prezentovat povědomí o naší profesi.
Jak to chcete udělat, aby se povědomí o zraku obecně zlepšilo?
A když se zeptám na rovinu, umí
optici reklamu?
Jde o to, nehrát si na vlastním písečku
a na konkurenci. To je podle mě nešvar.
Na rozdíl od lékařů, kteří drží spolu, protože
ví, že chybu může udělat každý, optici jsou
schopni říct zákazníkovi, který si jen přišel
přeměřit brýle: „To se rozumí, že na ty brýle
dobře nevidíte, hned se pozná, že je dělali
jinde než u nás.“ Jako optici se navzájem
dokonce udáváme. Je to takové to „on
dělá něco, co dělám já, ale načerno, tak
ho prásknu“.
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Takže jde o to, zušlechtit prostředí,
které má svoje nešvary, a znovu
obnovit jeho čest? Co Vy osobně
považujete za nešvar největší?
Když už jsme u nešvarů, zcela jasně
a natvrdo řeknu něco, co se mnohým
kolegům nebude líbit. Optika nemůže
existovat bez optika. Ano, venku se to děje
také, optiku si nemusí otevřít optik, dotyčný může být klidně řezník, ale pracujeme
přece se zdravím, tak máme určitou zodpovědnost. I přes liberalizaci není možné,
aby existoval optik s pěti optikami, onen
optik seděl v jednom městě, ale optiky
měl na druhém konci republiky a lidé
se v jeho optikách s optikem prakticky
vůbec nesetkali. Není možné, aby v optice
pracovali lidé, kterým říkám „letušky“ –
jeden den prodávají prádlo, druhý den
kosmetiku, třetí den brýle, odsedí si svoji
pracovní dobu od osmi do osmi a nemají
k řemeslu vztah.
Není možné, abychom si koupili čočky
přes internet a nikdo zákazníkovi nikdy
nevyšetřil zrak. Říkám tomu začarovaný
kruh nebo spíš nestoudnost. Takto by se
naše řemeslo mohlo proměnit v jakousi
centrální dílnu lidstva. Naše řemeslo by
takto mohlo i zaniknout.

Optika bez optika – to nezní logicky... Je šance, že se to změní – vidíte
to Vy osobně optimisticky, nebo
pesimisticky?
Mnoho záležitostí je otázkou úrovně
vzdělanosti. Je to ale otázka jedné generace. Kultivace podle mě přijde s mladými,
kteří teď ukončují vzdělání v oboru optometrie. Uvědomí si hodnotu svého vzdělání. Proto jsem také toho názoru, že pokud
by se za vzdělání platilo, nestyděli by se
optici říci si za své služby peníze, které jim
náleží, vzdělání by totiž mělo hodnotu.
Studenti i lidé by začali víc přemýšlet.
Já osobně jsem se optikou začal živit
jako zkrachovalý vysokoškolák, který se
v nevhodný okamžik hlásil na nevhodnou
školu, a takových nadšenců nás tehdy bylo
víc. Dnes už se hlásí na školy lidé, kteří mají
profesi v rodině a kteří se sebou nenechají manipulovat. Z těchto lidí nebudou
námezdní síly, ale myslící lidé. Když bude
optika vaše, i kdyby byla malá, povedete ji
jako mladý člověk plný sil, kterého profese
baví, budete dělat svou práci pečlivě a kvalitně, úroveň se postupně změní.
Je v naší zemi optimální počet optik?
Odpověděl bych pomocí vtipu. V jedné vesnici si otevře automechanik dílnu. Je
šikovný. Jde mu to. Všichni k němu jezdí.
Žije tam i druhý automechanik. Jde se zeptat toho prvního, jestli mu nebude vadit,
když si také otevře autodílnu. Ten první mu
řekne, že nebude, že sám nestíhá. Nakonec
v té vesnici je automechaniků patnáct
a navzájem si ubírají práci. Méně je někdy
více. Není třeba mít optik osm, stačí dvě,
ale kvalitní, umět si vybrat dobře zaměstnance a vzdělat se v oblasti prodeje.
Co myslíte konkrétně, když říkáte
vzdělat se v oblasti prodeje?
Naučit se vážit si práce a umět ji sám
správně ocenit. Sám jsem se to naučil
až nedávno, když ke mně přišel ředitel
z německého církevního gymnázia
v Čechách. Chtěl po mně, abych mu
rozepsal na účtu jednotlivé položky pro
jejich Krankenkasse, a to konkrétně: cena
rámečku, cena jedné čočky, cena druhé
čočky, cena práce. Původně jsem měl
na receptu napsáno jen: obruby a skla.
Práce byla zahrnuta už v těchto dvou

Mr. Blue.
Jiný přístup k broušení
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položkách. Dotyčný mi vysvětlil, že to takto jeho pojišťovně
dát nejde. Účet musí být přesný, za práci se nesmím stydět
a nemám její cenu tajit. Řemeslník – například opravář pračky
nebo automechanik – cenu práce také netají. Od té doby jsem
se naučil používat tento systém také a zjistil jsem, že lidé to
akceptují. Ano, moje práce je drahá, ale ručím za ni. To, že
někomu pomůžu lépe vidět, znamená, že mu umožňuji dělat
jeho práci dobře. Kdyby dotyčný neviděl, nebo viděl špatně,
nebude moci sám kvalitně pracovat.
Kupní síla v Česku se určitě liší od té zahraniční. Jsou
lidé v naší zemi ochotni si za služby optika zaplatit?
Důležité je s lidmi umět komunikovat. Když chcete
za aplikaci kontaktních čoček určitou částku, musíte člověku
vysvětlit, za co tu částku chcete, protože aplikace kontaktních
čoček vypadá na první pohled velmi nedefinovatelně. Musím
člověku vysvětlit, že aplikace kontaktních čoček je nadhodnota.
Ale hlavně musím člověka zabrzdit, říci mu, aby nespěchal,
položil nákupní tašky, zastavil se a zamyslel se. Neměl by nákup
čoček nebo brýlí vzít jako něco, co stihne mezi dalšími několika činnostmi. Měl by si udělat čas na to, aby v klidu v určitý
čas myslel na svůj zrak, protože peníze, které do něj investuje,
nebudou malé.

Placená inzerce
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Dřív lidé chodili s očima k očnímu lékaři. Dnes by měli
chodit do optik za optometristou, na což dřív nebyli
zvyklí. Zlepšuje se u lidí povědomí o optometrii?
Dřív lidé chodili k lékaři, jako by nevidět dobře byla nemoc,
přitom je to otázka metrická. Ve Skandinávii a v Anglii automaticky funguje, že jdete nejprve k optometristovi, až pak k lékaři.
Myslím si, že povědomí o optometrii se zlepšuje i u nás. Stalo
se mi, a to mě překvapilo, že si lidé přišli změřit ke mně brýle,
protože slyšeli, že optometrista to dělá lépe.
Profese optometristy je výhodnou pro klienta, mohla by
však být výhodnou i pro stát, kterému bychom ušetřili náklady,
za polovinu času a peněz se optometrista vzdělá a naučí, co je
třeba. Na jednom místě poskytne služby od začátku až do konce, navíc odborně provedené. Pokud se stane, že udělá dotyčný
chybu, odpovídá za ni on, ne lékař. Optometrista navíc může
zákazníkovi nabídnout přídatnou službu, kterou konkrétně
zákazník potřebuje. Antireflex si například nevymýšlím, abych
získal další peníze, ale protože pro určitého člověka má smysl.
Kapky do očí mají smysl také, když váš zákazník pracuje s počítačem a má unavené oči. Jde o to, aby to, co nabízíte, mělo
šmrnc, eleganci a smysl.
Změnilo se nějak vnímání optometristického vzdělávání?
Dnes chodí na optometrii lidé proto, že o ni mají zájem,
ne proto, že je jinam nevzali. Na tomto oboru je přetlak, proto
zájem o studium vypadá jinak, a to je dobře. Jedině tak lze
vzdělání a kultivovanost posunout. Navíc, obecně je optometrie ve světě vnímána rozdílně, a proto je důležitý akreditační
proces, u nás konkrétně v Olomouci, aby se úroveň optometrií
ve světě srovnala.
Byl jste letos podruhé zvolen do čela Společenstva
na další čtyřleté období. Na co se chcete hlavně zaměřit? Co chcete změnit?
Za prvé – v Německu existuje Kuratorium dobrého vidění,
které pracuje pro německý optický svaz, dělá pro něj servis,
osvětu. Chtěl bych, aby něco podobného vzniklo a fungovalo
i u nás. Zajímavý je způsob financování kuratoria – firmy do něj
přispívají určité procento ze zisku. Tohle u nás asi nebude možné, nebo ne v tak velkém měřítku, ale kdyby se všichni spojili
a hráli na společném písečku, tak se to může povést.
Činnost osvěty je důležitá nejen pro odbornou veřejnost,
ale pro všechny obecně. Potřebovali bychom kampaň ve stylu
„Nemyslíš, zaplatíš“, uvažujeme o ní od konce roku 2009. U nás
je to spíš, a to jen parafrázuji, „Nevidíš, zaplatíš“. Pracovně jsme
projekt nazvali„Dobře vidět“. Zapojit ministerstvo dopravy, BESIP
a optiky, udělat osvětu, která bude ve zdravotních přílohách
novin a v dalších médiích, a dostat lidi do optik – to je cíl, který
máme před sebou. Službu přitom musíme vymyslet tak, aby
byl servis jednotný a fungoval jak ve velké palácové, tak v té
nejzapadlejší optice.
Uvedu malý příklad. Vezměte si, že byste člověku v optice
dal jednoduchou hračku, kterou vytvořilo německé kuratorium
– papír s jehlou, nití a textem „Pokud do deseti sekund nepro-
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nemusí jet, protože pokud chce kupovat
obruby, má i jiné možnosti.
Komunikace s optiky je trošku složitá
v tom, že komunikovat nepotřebují, ozvou
se až ve chvíli, když je něco pálí. Když byl
problém s regulovanými cenami, bylo
na valné hromadě přes sto lidí. Od té doby,
co se vyřešil, je jich tam třetina. Zní to
logicky. Lidé se scházejí, když potřebují vyřešit nějaký problém. Na druhou stranu –
když se ptám, co ještě optici potřebují,
byl bych rád, kdyby reagovali. Problém
totiž nastává ve chvíli, kdy chcete udělat
obyčejný průzkum. Lidé tají obyčejné
statistické údaje. Zatímco v Německu
nikomu nedělá problém vyplnit tabulky,
kolik prodal za den brýlových čoček, kolik
úprav, kolik aplikací čoček – a tím mají
průběžné přesné statistické údaje jako
z metrologické stanice – u nás to problém
je, protože naše první reakce často je, co
je komu do toho.

Beno Blachut ve společnosti zástupkyň organizátorů veletrhu OPTA. Foto © Jiří Zach

vléknete nit jehlou, měl byste navštívit
svého optika.“ Je to drobná věc, ale lidé se
o věci začnou zajímat, pokud jsou podané
hravou formou. Nesmíme o tomto nápadu
ale jen mluvit, musíme se do něj pustit.
Za druhé – osobně považuju za nezbytně nutné – a většina lidí mě nebo
radu Společenstva obecně nebude mít
za to ráda – změnit živnostenský zákon
a legislativu: co optika, to optik, jinak se
úroveň oboru ztratí.
Změnit živnostenský zákon, to je
běh na dlouhou trať. Jak to chcete
dokázat?
Jako optici spadáme pod ministerstvo
průmyslu a obchodu, takže se musíme
obrátit na ně, nebo na parlament. Musíme se naučit podklad připravit a donést
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jej už jako dokonale zpracovaný balíček
převázaný růžovou mašličkou, protože ministerstvo a parlament se tímto tématem
podrobně zabývat nemohou. Odborná
příprava a detailní argumenty jsou totiž
na nás.
Jak spolu v současné době komunikují jednotliví členové Společenstva? Změnila se komunikace za ta
léta nějak?
Členové se už nespolčují tak jako dřív,
kdy šlo o společenskou záležitost. Dřív jsme
jako optici spadali pod jeden podnik, byli
jsme tedy kolegové z branže. Dnes jsme
sice také kolegové, ale i konkurenti. Mladší
generace komunikuje jinak. Starší generace
se setkávala obecně, protože chtěla, mladší
má mnoho dalších aktivit a setkává se hlavně na firemních akcích, kterých je po republice po celý rok velké kvantum. Odráží se to
i na veletrhu OPTA. Pokud má optiku otec,
jede nakoupit on, mladší generace tam už

Takže statistické údaje u nás optici
poskytovat nechtějí?
Kdyby je poskytli, ukázalo by se, že
jeden je úspěšný, druhý ne. Ten více
úspěšný by pak údaje radši podsekl a ten
méně úspěšný by je nadsadil. Pak by se
ale mohlo poznat, že údaje neodpovídají
tržbám, takže optik radši nenapíše nic
a statistiku neposkytne. Když nedávno
Česká kontaktologická společnost organizovala průzkum, kolik lidí aplikuje kontaktní čočky, poskytlo údaje pár firem. Taková
data jsou k ničemu, ale profesionálům,
kteří statistiku zpracovávají, to není divné.
Jediný výzkum, který funguje, jsou ankety
s maximálně čtyřmi otázkami na kongresu,
kde optici anketu vyplní.
Ještě se vrátím k cenové regulaci,
kterou jste zmínil. Jak to, že se
najednou podařila, když to dlouho
nešlo?
Bylo to politické téma. Určité vlády
do té doby tvrdily, že to není řešitelné.
Pak přišel pan Kalousek, vytvořil tým lidí,
kteří řekli, že se regulace udělat dá, když je
zde konkurenční prostředí. To, co se řešilo
šest sedm let, se najednou vyřešilo během
krátké doby a už tři roky to funguje. Otázka
je, co bude dál, až přijdou další vlády, jak
budou uvažovat ony.
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Měl by se veletrh OPTA proměnit,
reagovat nějak na posun v komunikaci?
Veletržní správa v Brně se nás ptá také.
Ptám se: jak je možné, že Němci se sdružují
a na veletrh přijedou, chtějí se setkat? Jak
je možné, že SILMO je plné? SILMO lidé pojmou tak, že si projdou veletrh a zároveň si
prohlédnou Paříž. Berou to jako plezír víkend. Co si uděláte za plezír víkend v Brně?
Veletrh OPTA si projdu za jeden den, ale co
budu dělat zbytek dne? Nabídne mi Brno
začátkem února ještě něco, čemu neodolám? Mnozí uvažují takto: brýle mi přivezou domů. V květnu můžu jet na atraktivní
seminář spojený s golfem. Když jsme letos
chtěli OPTU změnit, spojit se vzděláváním,
vystavovatelé se bránili, že jim lákáme lidi
z výstavy. Do budoucnu OPTA nemá šanci
v této podobě přežít. Musíme vymyslet,
co změnit. Buď někdo přijde s něčím, co
je triviální, a zároveň geniální, nebo veletrh bude nadstavba, kterou si postupně
nebudeme moct dovolit.
Co Vás baví na roli prezidenta Společenstva?
Minulý rok jsem nahlas rozhlašoval, že
už kandidovat nebudu, protože už by to měl
dělat někdo jiný. Pak přišli někteří kolegové,
od kterých bych to nečekal, a sdělili mi, že
jsem zavedl určitou atmosféru, ve které se
jim pracuje dobře. Přemluvili mě. Manželka
se mě ptala, jestli do toho chci opravdu jít.
Jak správně podotkla kolegyně Martina
Nováková, chlapi jsou ješitní. Krátce, podlehl
jsem svodům. Jinak by měl být ale v roli

34

prezidenta člověk, který má optiku třetí
generaci a tuto funkci bere jako koníčka.
Baví mě to, jak se u nás rozvíjí optometrie. Nemusíme se za ni stydět, naopak.
Když se v Olomouci podaří optometrii
dotáhnout do konce, přenese se to
i na brněnskou a pražskou školu a za pět
až deset let budou optometristé zase
na jiné úrovni.
Baví mě to, že se podařilo rozvinout
vzdělávání na úrovni kongresů, což přitahuje velký počet lidí – 300 až 400, kteří
mají o toto vzdělávání zájem.
Baví mě to, že za poslední čtyři roky
jsme museli o něčem v radě Společenstva
hlasovat jen dvakrát, jinak jsme se vždycky
domluvili.
Baví mě to, že mohu něco ovlivnit.
Chtěla jsem se zeptat na dětské
brýle. Investují do nich rodiče?
U dětského zraku platí, že to, co se
neudělá do pátého až sedmého roku, se
už nenapraví. Nevím, jestli by bylo neetické
nahánět do ordinací děti, ale mělo by to
tak být. Aplikovat kontaktní čočky nebo
pracovat pro laserové centrum je lukrativní, ale podchytit problémy se zrakem
u dětí stojí za to. Optometristé mohou
dostat dítě do ruky až od patnácti let věku,
jinak je to doména oftalmologů.
Obecně v oblasti dětských brýlí
nastala od roku 1989 velká změna. Když
se podíváme na brýle do té doby a brýle
poté, je rozdíl diametrální. U dětských brýlí
slyšíme častý argument, že dítě brýle ztratí,
proto se do nich nevyplatí investovat. Čím
ale budou brýle lepší a kvalitnější, tím víc
vydrží, i u dítěte.
Optik by měl ale dokázat nabídnout
variantu i lidem, kteří nejsou majetní
a mají víc dětí. Měl by se řídit židovským
pravidlem, že i malý kšeft je kšeft. Teď
odbočím, abych řekl, jak toto pravidlo
funguje. Když jsem si namlouval svou
milovanou ženu, tak jsme jako chudí
studenti chodili do snack baru na druhé

hradní nádvoří ke známému, číšníkovi
Karlíčkovi Říhů. Znal jsem ho od dětství
z hotelu Splendid na Letné, který v dobách
komunistického srabu připomínal první
republiku a kam jsem chodil s rodiči. Jako
mladí jsme měli na 1 gin a 1 tonik, ale on
nám vždycky přinesl giny i toniky dva.
Řekl mi tehdy, ať se nezabývám tím, že to
nemůžu zaplatit. A o to přesně jde – když
někde vyděláte, jinde si můžete dovolit
být ušlechtilý, pokud ta firma je vaše. A to
platí v jakémkoliv řemesle.
Ve kterých momentech si uvědomujete, že Vaše povolání stojí
za to?
Když se potkám s kolegy svého věku
nebo s těmi staršími, někdy se rouhavě
zdravíme: „Ještě tě to baví?“ „Už ani ne,“
zamrmláme kverulantsky, protože každý
někdy na svoje povolání brblá. Obecně
tomu říkám syndrom průvodce Koněpruskými jeskyněmi – tu stalaktit, tam
stalagmit, onde stalagnát.
Ale pak se objeví něco, co člověka
dojme. Do běžné rutiny vám najednou –
a to se stává v každém povolání – třeba
k Vánocům dojde přání s textem:„Vy jste mi
vrátil smysl života.“ Zastavíte se a najednou
vám dojde, že s vaší pomocí někdo vidí.
Nebo si vytáhnete kartu zákazníka a říkáte si: „Je to možné, tento člověk ke mně
chodí už třicet let...“ – pak vám připadá, že
to, co děláte, má smysl. Tak je to u každé
práce. Pak vám najednou dojde, proč i ten
přednosta kliniky, už starý pán, je na klinice
vždycky v sedm. On si totiž i po těch letech,
a to je obdivuhodné, říká: beze mně by to
tady nešlo. Jako by měl člověk v sobě jakýsi
motor. Každý máme někoho, kvůli komu se
ráno vzbudíme a ten nás dokope k tomu,
že táhneme tu káru dál.
Sám aplikuji čočky třicet let. A vím, co
to znamená nevidět, protože moje maminka skoro neviděla. Proto lidem říkám:
„Denně, ráno i večer, děkujte Pánu Bohu,
nebo podle světonázoru, že můžete vidět
a číst.“ Když už nemůžete, ztratíte úplně
jistotu, jste odříznutí, závislejší. Vidění
je fantastický zázrak. A pokud někomu
pomůžeme vidět, buďme na to hrdí, a nebuďme vítězi soutěže o největší slevu.
Za rozhovor poděkovala
Eva Klapalová
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Základy

brýlové optiky
6. část

Brýlové čočky

K

orekci refrakčních vad lze dnes provádět několika způsoby – brýlemi,
kontaktními čočkami, refrakčními
operacemi. My se zabýváme pouze
nejstarší a stále nejrozšířenější variantou
– brýlovou korekcí.
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První doložené zmínky o brýlích
máme ze 13. století z Itálie. Nebyly to
brýle v našem slova smyslu se stranicemi
upevněnými za ušima, ale vznikly zřejmě
ze dvou lup, jejichž držátka se spojila
na konci nýtem – odtud název „nýtové
brýle“. V tehdejší době a dlouho potom
se vybrušovaly čočky dvojvypuklé (bikonvexní), případně ploskovypuklé (plankonvexní) a sloužily převážně ke čtení.
Teprve později se objevují čočky dvojduté
(bikonkávní) a ploskoduté (plankonkávní)
ke korekci krátkozrakosti, tedy do dálky.
Až do 19. století se do obrub zabrušovaly
čočky pouze tohoto designu s lámavými
plochami kulovými (sférickými).
Teprve na začátku 19. století se Wollaston v Anglii pokoušel napravit neostré
vidění přes tento typ čoček v brýlích při
pohledu do stran miskovitou úpravou
čoček. Brýle s čočkami totiž sedí před
očima v pevné pozici, oči se však otáčejí
do všech stran. Nejlepší zobrazení je samozřejmě při pohledu přes optický střed
ve směru optické osy. Co však s pohledem
do stran a dolů? Nelze přece do všech

stran při každé změně směru pohledu
otáčet celou hlavou. Tehdy se ještě nevědělo o zobrazovací vadě čoček – astigmatismu šikmých paprsků. Přesto vznikly
první periskopické čočky se základními
plochami ±1,25 D. Koncem 19. století se
touto problematikou zabýval francouzský
lékař Ostwalt a dánský lékař Tscherning,
který v té době také působil v Paříži. Jejich
poznatky a výsledky výpočtů se však výrobci brýlových čoček příliš neřídili a stále
dodávali na trh čočky tradičního designu.
Teprve švédskému očnímu lékaři A. Gullstrandovi se na začátku 20. století podařilo
prosadit výrobu miskovitě prohnutých
bodově zobrazujících brýlových čoček.
Díky kombinacím poloměrů křivosti
přední a zadní plochy pro každou hodnotu
celkové lámavosti (obr. 4) je i při šikmém
pohledu okrajem čočky bod zobrazen
jako bod a nedochází k rozostření obrazu.
Podmínkou však je, že optická osa čočky
musí směřovat do středu otáčení oka.
Samozřejmostí je, že dutá plocha čočky
je otočena v brýlích k oku.
Dnes se vyrábí brýlové čočky v nespočetných tvarových variantách s kombinacemi ploch sférických, asférických,
torických, atorických a jiných speciálních.
Cílem je jednak dokonalé vidění přes
celou plochu brýlové čočky v brýlích,
jednak i lehkost, tenkost, estetický vzhled
a ochrana zraku před nepříjemným nebo
dokonce škodlivým zářením – hlavně
ultrafialovým.

Parametry brýlových čoček
K základním údajům, které se uvádějí
v katalozích brýlových čoček, patří:
• vrcholová lámavost,
• průměr čočky,
• index lomu,
• Abbeovo číslo,
• hustota.
Pro korekci zraku je nejdůležitějším
údajem o čočce její vrcholová lámavost
(S´), která se měří na fokometru. Tento
údaj se nachází i na sáčku čočky. U čočky
nacházející se ve vzduchu je to převrácená
hodnota vzdálenosti jejího obrazového
ohniska od jejího zadního vrcholu (sečná
ohnisková vzdálenost s´). Vzdálenost se
měří v metrech a vrcholová lámavost v dioptriích [D]. Z toho plyne, že 1 dioptrie je
matematicky 1/1 m, tedy čočka se sečnou
ohniskovou vzdáleností 1 m má vrcholovou lámavost 1 D.
V dioptriích se udává i optická mohutnost (φ) čočky, ta se však u korekce zraku
neuvádí. Dostaneme ji u čočky ve vzduchu
jako převrácenou hodnotu vzdálenosti
ohniska od hlavní roviny čočky (ohniskové
vzdálenosti f´). Dá se také spočítat, jestliže
si změříme poloměry křivosti obou lámavých ploch čočky, její středovou tloušťku
a známe indexy lomu prostředí, v němž
se čočka nachází. Vzduch má index lomu
roven jedné. Pokud porovnáme přesné
hodnoty vrcholové lámavosti a optické
mohutnosti, zjistíme, že jsou odlišné. Je to
způsobeno tím, že zadní vrchol čočky neleží
přesně v její obrazové hlavní rovině. Velkou
roli hraje tloušťka a tvar čočky (obr. 1).
Optickou mohutnost jedné lámavé
kulové plochy vypočítáme podle vzorce:
φ = (n´ – n)/r,
kde 	n´ je index lomu prostředí za plochou
(ve směru chodu paprsků),
	n je index lomu prostředí před plochou,
	r je poloměr křivosti lámavé plochy
v metrech (řídíme se znaménkovou
dohodou).
Prostým součtem optické mohutnosti přední a zadní plochy získáme u tenké

a)

b)

c)

1/s’ ≠ 1/f’
F’

s’
f’

čočky při zanedbání její středové tloušťky
celkovou optickou mohutnost. Pro započítání tloušťky čočky d do konečného
výsledku musíme použít Gullstrandovu
rovnici:
φ = φ1 + φ2 – φ1 . φ2 . d/n,
kde	φ1 je optická mohutnost první plochy,
	φ2 je optická mohutnost druhé plochy,
	d je středová tloušťka čočky v metrech,
	n je index lomu materiálu čočky,
d/n je redukovaná tloušťka čočky.
Optickou mohutnost kulových ploch
čočky můžeme velmi snadno změřit
hodinkovým sférometrem, tloušťku
tloušťkoměrem. Torické plochy měříme
torometrem, který má tři dotykové kolíky
v jedné přímce.
Dalším údajem, pro optika velmi
důležitým, je průměr čočky. Ten je důležitý zvláště u spojných čoček, protože
snahou optika je, aby zabroušená čočka
v brýlích byla co nejtenčí, což znamená,
že je třeba objednat čočku o nejmenším
možném průměru. S rostoucím průměrem
spojné čočky totiž roste i její středová

obr. 1

Vliv polohy hlavních rovin na optickou
mohutnost a vrcholovou lámavost,
a) čočka bikonvexní, b) plankonvexní,
c) menisková

tloušťka. Průměry běžně vyráběných
brýlových čoček se pohybují v rozmezí od
55 do 75 mm. S rostoucí vrcholovou lámavostí se dodávané průměry zmenšují.
Optická osa je přímka, která prochází
oběma středy křivosti čočky a protíná
přední plochu čočky v optickém středu.
Optický střed čočky se měří a označuje
na fokometru.
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F’

obr. 2

Lom paprsků spojkou

tického materiálu. Čím větší je rozdíl mezi
indexy lomu záření o vlnových délkách
486,1 nm a 656,3 nm, tím větší je disperze.
Abbeovo číslo je, stejně jako index lomu,
bezrozměrné:
ν = (nD – 1) / (nF – nC)
Čím je Abbeovo číslo vyšší, tím je materiál po stránce optické pro výrobu čoček
vhodnější. S rostoucím indexem lomu skla
Abbeovo číslo klesá. To se projevuje u vysokoindexových čoček duhovými lemy při
pohledu mimo jejich optický střed. Povrchovou úpravou, například antireflexní,
nelze snížit disperzi optického materiálu.
Hustota je fyzikální veličina, která nijak
neovlivňuje optické vlastnosti čoček, významně se však podílí na snášenlivosti brýlí. S nástupem plastových čoček na konci
20. století a s módou malých tvarů očnic se
vyřešil dřívější problém bolestivých otlaků
od sedel brýlí na nose. Snahou optiků je
zhotovovat co nejlehčí brýle. To má vliv
i na plošší tvar čoček.

Lom paprsků spojkou
a rozptylkou

F’

obr. 3

Lom paprsků rozptylkou
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Index lomu a Abbeovo číslo jsou údaje popisující optické vlastnosti materiálu
čočky. Index lomu se vyjadřuje číslem
vyšším než jedna. Je to podíl rychlosti
světla ve vakuu (vzduchu) ku rychlosti
světla v optickém materiálu, z něhož
je čočka vyrobena. Udává tedy míru
zpomalení šíření záření při přechodu ze
vzduchu do tohoto optického prostředí.
Pro každou vlnovou délku je index lomu
jiný, pro kratší vlnové délky vyšší. Proto se
index lomu uvádí pro střed slunečního
spektra, na jehož žlutou barvu je lidské
oko za dne nejcitlivější. Běžné minerální
čočky mají index lomu 1,523. Materiál
CR-39 na výrobu plastových čoček má
index lomu přibližně 1,5. Minerální brýlové
čočky se dodávají do indexu lomu 1,9;
plastové do indexu lomu 1,74.
Z indexů lomu vychází i druhý údaj –
Abbeovo číslo. Udává míru disperze op-

Jestliže dopadá svazek rovnoběžných
paprsků ve směru optické osy na spojnou
čočku, dochází po průchodu čočkou k jejich sbíhavému soustředění do jednoho
bodu na optické ose (při zanedbání vad
optického zobrazování). Tento bod nazýváme obrazovým ohniskem (obr. 2).
Při průchodu stejného svazku rozptylnou čočkou dochází ke kuželovitému
rozbíhavému odklonění paprsků. Při
zpětném protažení proti směru šíření
paprsků před čočku se spojí v jednom
bodě před čočkou – obrazovém ohnisku
rozptylky (obr. 3).

Tvary čoček
Jak jsme uvedli již na začátku, tvar čoček používaných v brýlích se hlavně v posledních 100 letech vyvíjel od bikonvexních a bikonkávních přes různě prohnuté
čočky s kulovými (sférickými) plochami až
po nejmodernější individuálně navržené
asférické a atorické čočky.
U klasické hromadné výroby brýlových čoček se rozlišovala na čočce plocha
základní a plocha doplňková. Základní
plocha se zhotovovala pro určitý rozsah
celkových lámavostí nástrojem ve tvaru
misky nebo hříbku stejného poloměru

křivosti a druhá plocha se pak dokončovala
s potřebným poloměrem křivosti, aby se
dosáhlo požadované celkové lámavosti
čočky. U spojek byla základní plochou
zadní (dutá) plocha, u rozptylek přední
(vypuklá).
Podle poloměru křivosti základní plochy se čočky dělily na:
• rovinné se základní plochou 0 D,
• periskopické ±1,25 D,
• polomušlové (meniskové) ±6,0 D,
• mušlové ±8,0 D.

Optické plochy čoček
Ke korekci běžných refrakčních vad se
vyrábějí čočky s oběma plochami kulovými – sférické čočky. Oční astigmatismus
se koriguje čočkami, jejichž jedna plocha
je torická. Torická plocha má ve dvou
na sebe kolmých meridiánech rozdílné
poloměry křivosti. Tyto meridiány také
vykazují rozdílné optické mohutnosti, což
je nutné pro korekci astigmatického oka.
Už na začátku 20. století se snažil
Tscherning docílit co možná nejlepšího
bodového zobrazení bez zjevného vlivu
astigmatismu šikmých paprsků. Toho je
možné dosáhnout vhodnou kombinací
sférických ploch čočky. Těmto čočkám se
říkalo bodově zobrazující. Tscherningův
graf kombinací optických mohutností

+25
+20

Wollaston

+15
+10
Ostwalt

přední plocha

V současné době se v laboratorní
výrobě velmi využívají na základě přímé
kusové objednávky optika speciální
polotovary čoček, které se hromadně
vyrábějí s přední plochou již hotovou.
Tato plocha je tedy základní („base curve“) a dutá plocha čočky se opracovává
individuálně podle objednané hodnoty
lámavosti čočky.
Tvar čoček ovlivňuje vzhled brýlí svou
tloušťkou, má vliv na celkovou hmotnost
brýlí a zobrazovací vlastnosti, hlavně
astigmatismus šikmých paprsků při pohledech mimo optickou osu čočky. Bi-čočky,
rovinné a periskopické čočky byly nejtenčí
a nejlehčí, miskovitě prohnuté meniskové
a mušlové čočky zase dobře korigovaly
astigmatismus šikmých paprsků, vyráběly
se však v malých průměrech a pro své velké prohnutí špatně držely v očnicích.
Cílem konstruktérů současných čoček
je dosáhnout co možná nejlepších výsledků ve všech ukazatelích kvality čoček.

+5
PL

-25

-20

-15

-10

-5

PL

+5

+10

celková optická mohutnost
ukazuje, že toho lze dosáhnout u korekcí
do dálky v rozsahu přibližně –23 D až
+8 D (obr. 4). Tyto čočky jsou však příliš
prohnuté. Proto se zvláště v poslední době
využívá nových technologií ve výrobě čoček, které umožňují zhotovení asférických
a atorických ploch na čočkách.
Asférická plocha má ve všech meridiánech čočky plynule se měnící poloměr
křivosti od středu k okraji čočky. Přestože je
asférická čočka plošší, splňuje i požadavek
bodového zobrazení. Místo torické plochy
se u astigmatických čoček zavádí plocha
atorická. Ta má v meridiánech, jež jsou
na sebe kolmé, místo rozdílných kružnic
různé kuželosečky, jejichž poloměr křivosti
se také plynule mění. Výsledkem je také
plošší a tenčí čočka.

obr. 4

Tscherningova elipsa

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

Nabízíme Vám
individualizované
progresivní čočky
s přirozeným
pohledem ve
všech směrech
a s bezpečným
a stabilním
vnímáním.

Japonská technologie pro Váš zrak

Vyzkoušejte komfort, který Vám poskytnou
progresivní čočky nejnovější generace

Níže jsou zobrazeny rozdíly mezi tradičními
progresivními čočkami a progresivními
čočkami vytvořenými iD FreeForm Design
technologií. Hoyalux iD MyStyle,
Hoyalux iD InStyle, Hoyalux iD LifeStyle
a Hoyalux iD WorkStyle jsou všechny
navrženy iD FreeForm Design technologií.

Progresivní čočky řady iD Vám nabízejí vysoký
komfort nošení. Eliminují nestabilní pocit
„plavání a houpání“.

Progresivní čočky řady iD Vám umožňují
ostřejší a přirozenější vidění ve všech směrech
pohledu a na různé vzdálenosti.

Progresivní čočky řady iD Vám poskytují jasné
a čisté vidění s rychlou interakcí (přechodem)
mezi dálkou a blízkem.

Progresivní čočky řady iD nabízejí optimální
zobrazovací vlastnosti pro uživatele
v co největší šíři zorného pole díky
nejnovější metodě zpracování designu
jedinečnou technologií iD FreeForm.

Pro více informací kontaktujte Vašeho obchodního zástupce nebo zákaznické oddělení tel.: 488 578 401-407

Japonská technologie pro Váš zrak

HOYA Lens CZ a.s.
Bezručova 800
511 01 Turnov
www.hoyavision.cz

Jan

Vodňanský
Jak to vidí

barva. U vína to bývá zase chuť a vůně
ve vzájemném prolnutí.

U

jména Jana Vodňanského člověku jako první automaticky naskočí tyto
dvě asociace: Jak mi dupou králíci a S úsměvem idiota. První asociace je
jednou z řady písňových textů – her se slovy – tohoto básníka, textaře,
ale i autora pohádek, divadelních her, libret, obdařeného talentem vnímat slova
a jazyk. Druhá asociace je program, uváděný v 70. letech v Činoherním klubu
– ti, kteří jej navštívili, na něj určitě vzpomínají jako na fenomén. Z početné
hudební tvorby Jana Vodňanského lze uvést například S úsměvem donkichota
nebo Pro děti od pěti, z knížek pro děti zpěvník Dejte mi pastelku, nakreslím pejska,
z literárních prací pak knížky Ej, moja paranoia nebo Čerstvá zvěrstva.

Jakou úlohu ve Vašem životě hraje
zrak?
Já bych řekl, že převážně orientační,
v některých případech investigativně
estetickou.
Co Vás upoutá na první pohled –
barva, tvar, zvuk, vůně nebo něco
jiného?
Přijde na to, kam ten pohled směřuje. U očí dívek a žen je to celkový výraz.
Barva a tvar k tomu jenom přispívají.
Důležitý je celkový dojem. Ten rozhoduje. Když řídím auto nebo přecházím
dálnici, tak mě obvykle upoutá nejprve
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Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Takové kouzelné, pohádkové, které by
viděly do lidských duší. S výběrem obrub
bych se ovšem obrátil na mého přítele
Jaro Majerčíka. Firmu, kde působí, vám
ovšem prozradit nemohu, neboť by to
byla neplacená reklama.
Kdy Vám naposledy oči zářily nadšením?
Určitě při setkání s mojí krásnou
mladou ženou Ivankou. Rádi se navzájem překvapujeme a vzájemně uvádíme
do stavu nadšení přecházejícího do stavu
opojení.
Kdy je podle Vás potřeba mít oči
na stopkách?
Pokud řídíte auto, tak určitě na značce
„STOP! Dej přednost v jízdě.“ Na stopkách
taky musíte mít oči, pokud jste třeba olympijským rozhodčím pro běžecké disciplíny.
Ostatní případy známe z bondovek a dalších „spy“ filmů. Když se agentovi podaří
načasovat nálož, je vysoce případné se
občas mrknout na stopky, aby se mohl
rozhodnout, kdy noblesní odchod přejde
v elegantní běh.
Co Vás v poslední době uhodilo
do očí?
Uhodit? To je slabé slovo. Někdy mě
do očí doslova mlátí některé předvolební

billboardy!! To je v některých případech
taková krása, až oči přecházejí… (na druhý
chodník) a dělají se před nimi jiskřičky.
„Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento
proces Vy?
Ten proces souvisí se stavem: „stát se
vědoucím“. Jsou to spojité nádoby. Čím
více o světě něco vím, tím lépe se umím
i dívat. A zpětnovazebně se to synerguje.
Čím lépe se dívám, tím zase více vím.
A tak pořád dokola a vzhůru po spirále.
Tak se dá vidět i pod povrch jevů, kde se
z toho šerosvitu teprve vynořují skryté
souvislosti.
Věříte v lásku na první pohled, nebo
se řídíte jinými smysly?
Pohled je jistě důležitý, ale v otázce
zamilovanosti jde ruku v ruce se všemi
možnými smysly, city, pocity, intuicemi atd.
Ten pohled je jedním z mnoha literárních
opisů. Taky se říká, že „přeskočila jiskra“,
a jsme zase u oka. Z něho ty jiskry vyskakují
do oka toho druhého.
Otevřel Vám někdy někdo oči?
Operativně zatím ne, ani po tom moc
netoužím.
V kom vidíte hrdinu?
V postinformačním „investigativním“
věku je to těžké. Sotva si někoho vyberete,
už vám ho zkompromitují, a to i směrem
do dávné minulosti.
Zavíráte před něčím oči?
Tak třeba před mnoha jevy domácí
politické scény. Je to nutná prevence proti
infarktu a širokému spektru dlouhodobých
psychických onemocnění.
Nad čím byste přivřel oko?
Tak třeba nad milostnými úlety politiků, pokud by se snažili být vůči občanům
poctiví a profesionální.
Dívá se na Vás někdo skrz prsty?
Pokud někdo takový je, tak o něm
nevím, a taky by asi dnes už používal
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Na co se rád díváte?
Na moji spanilou ženu Ivanku, na krásné krajiny, obrazy,
děti, lidi, ženy, zvířátka, filmy, divadla i prosté každodenní
situace, které stojí za podívanou. A ovšem i na mého hezkého
ročního vnuka Šimona.
Jaké místo na světě podle Vás stojí za vidění?
To by byl ale dlouhý seznam. Z mých milovaných velkých
měst určitě Praha, Paříž, Lisabon, New York, San Francisco
nebo Vancouver. Ze zvířátek se s mojí paní nejraději koukáme
na pandy. Měli jsme na ně štěstí v ZOO v Pekingu a taky ve Washingtonu, kde je mají půjčené z Číny. Krásné jsou moře, oceány
a pobřeží. Jedno z nejhezčích mají v Portugalsku.

sofistikovanějších prostředků, které by se nedaly tak snadno
identifikovat jako prsty podle otisků.
Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Určitě dost lidí, kteří mají rádi moje písničky a říkanky. Zpívají
mi je a recitují i básničky vzniklé před desítkami let. Jiní se zase
chtějí pochlubit tím, že jsou znalci, a suverénně mě oslovují
pane Stivíne, i když nejsem. Jiní se zase rádi pochlubí tím, že
mě poznávají a vědí, že jsem Skoumal, a nechávají mě od něho
pozdravovat, což mě vždycky znovu pobaví.

Placená inzerce

Prodám oční optiku
a oční ambulanci
v Moravskoslezském kraji.
Eventuálně s lékařem i optičkou.
Kontakt: 731 263 304

Práci hledá:
Komunikativní optometrista hledá nové působiště
v maloobchodu. Praha a okolí.
Znalosti: kompletní měření zraku, aplikace i speciálních typů čoček, angličtina, němčina, ruština a marketing. Víceleté zkušenosti s prodejem a vedením
kolektivů očních optik. V současné době zaměstnán.
Kontakt: optik2010@seznam.cz
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Máte někdy chuť vidět do budoucnosti?
Nějak moc se tím nezabývám, dokonce bych o tom snad
už neměl ani psát básničky a texty písní. Často jsem předvídal
katastrofy, které se pak naplnily. Tak třeba text k písni o tom, jak
„přicházejí maršálové“, jsem napsal v letě šedesátého osmého
roku a za pár týdnů skutečně přišli… Ivanka mě proto přesvědčuje, abych už raději nepsal žádné další básničky o kalamitách,
ať už se jedná o povodně, zemětřesení, nebo tajfuny.
Jaký vhled a poučení Vám dává Vaše práce?
Už od raného mládí se zabývám prací převážně kreativní
a ta mi dává radost z objevování, o kterou se rád dělím s užším
i širším okolím.
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)?
To známe nejen z pohádek, ale i z Bible. Žena Lotova se
ohlédla a zkameněla. Z toho si já beru ponaučení, a tak se
moc neohlížím. V roce 1992 vyšly moje memoáry „Když archiv
zakuká“, které jsem napsal o svých prvních pěti dekádách, takže
kdybych to do dalších dílů zapomněl, mám už z čeho citovat.
Zatím však další díly nechystám a spíše se zajímám o to, co bude.
Spojil jsem se se souborem mladých divadelníků Tréma 29,
několikrát za rok uvádíme tematické improvizované večery
– každý z nich je současně premiérou a zároveň i derniérou.
Tento program uváděný v klubu Utopia v Praze na Královských
Vinohradech si našel i svoje stálé diváky, kteří mají rádi, když je
něco jenom jednou… Dalším jarním tématem bude tentokrát
asi „Erotika a sex ve světě pohádek.“
Když hledíte na svět, jak jej vidíte a vnímáte?
Zkouším jej vidět optimisticky, pokud to vůbec v současném světě jde, ale zároveň i reálně. Růžové brýle mámení si
raději nenasazuji. Pokud se mi chvílemi okolní realita jeví až
moc beznadějně, pokouším se na ni podívat s takovým nadhledem, abych se mohl alespoň bavit groteskními momenty
toho globálního „horroru“.
Za rozhovor poděkovala redakce.
Foto: Tomáš Vodňanský
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Femtosekundové
lasery

v oftalmologii
V

ývoj technologií v oftalmologii je v posledních letech
vskutku výrazný. Revolucí nejen v refrakční chirurgii se
stává využití femtosekundových laserů.

obr. 1

Femtolamela vytvořená laserem
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Toto pojmenování je odvozeno z délky působení jednoho pulsu laserového
paprsku, který je extrémně krátký. Femtosekunda je tisícina biliontiny sekundy,
tedy 10-15 s. Femtosekundové lasery jsou
pevnolátkové lasery (Yb), které pracují
s ultrakrátkými optickými pulsy v oblasti
vlnových délek nad 1 000 nanometrů,
jedná se tedy o infračervené lasery. Mimořádně krátké optické pulsy (řádově
stovky femtosekund) jsou soustředěny
do velmi malého prostoru, což vede
ke vzniku elektronové plasmy. Laser tak
vytvoří „mikrobublinky“ v požadované
tloušťce cílové tkáně, takže dochází k její
separaci (obr. 1).
Femtosekundový laser se v dnešní
době užívá v oftalmologii nejčastěji
ke tvorbě rohovkového laloku při operacích LASIK, dále v rohovkové chirurgii,
např. k vytváření tunelů v rohovce pro
implantaci ICRS (intrastromálních rohovkových kruhových segmentů) při
léčbě ektatických onemocnění rohovky,
zejména keratokonu, při transplanta-

cích rohovky (a to jak při lamelární, tak
i perforující keratoplastice) či k vytvoření
astigmatických keratotomií ke korekci
astigmatismu. V poslední době se však
v klinickém výzkumu začínají používat
femtosekundové lasery také v kataraktové
chirurgii, tedy při operacích šedého zákalu
k vytvoření tzv. kapsulorhexe (otevření
předního čočkového pouzdra k zajištění
operačního přístupu k samotné čočce)
nebo při iniciální fragmentaci čočkového
jádra, k čemuž se standardně využívá
ultrazvuk a mechanické nástroje.1
Výhoda femtosekundového laseru při
operaci LASIK spočívá zejména v tvorbě
rohovkové lamely (flapu) bez nutnosti
mechanického přístroje (obr. 2). Další
výhodou je přesnost (uniformní tloušťka
lamely), možnost ultratenké lamely okolo
90 mikronů (tzv. SBK – Sub-Bowman
Keratomileusis). Přínosem pro pacienty je
pak šetrnost ke tkáni, bezpečnost (žádný
ostrý nástroj v průběhu operace), velmi
dobrá subjektivní snášenlivost během
operace a podle posledních studií také
menší riziko pooperačního syndromu
suchého oka oproti mechanickému mikrokeratomu.2 Z lékařského hlediska je to
větší spektrum indikovaných očí (plošší či
strmější rohovky, menší oči, stavy po operacích), možnost volby pozice hinge neboli
můstku, na kterém lamela drží (nasálně
nebo nahoře), větší přesnost požadované
tloušťky flapu (nejčastěji v rozmezí mezi
80 a 140 mikrometry).
Rychlost, se kterou femtosekundové
lasery vytvářejí rohovkovou lamelu, závisí

mimo jiné na frekvenční třídě. Frekvence
laserových pulsů je vyjádřena v hertzích
(Hz). Moderní přístroje dosahují frekvence několika set až tisíce kilohertz (kHz),
tedy až několika set tisíc laserových pulsů
za sekundu. Staré typy femtosekundových
laserů měly frekvence pouze 15 kHz, tudíž
potřebovaly k tvorbě lamely daleko více
času (90 a více sekund) než mikrokeratomy. Současné typy jsou schopné vytvořit
lamelu za dobu přibližně 10 až 20 sekund
(obr. 3).
Fixace oka je zajištěna vakuem, které
vzniká uvnitř sukčního prstence přiloženého na oko. Hodnoty vakua při použití
femtosekundového laseru jsou obecně
nižší než při použití mechanického mikrokeratomu.
Jakmile je vytvořena lamela femtosekundovým laserem, dochází k odklopení
lamely chirurgem (obr. 4) a pokračuje se
standardním postupem, tedy fotoablací
rohovkové tkáně excimerovým laserem
k odstranění optických vad. Indikace pro
operaci LASIK tvoří obecně krátkozrakost
přibližně do –10 Dsf, dalekozrakost přibližně do +5 Dsf, astigmatismus přibližně do 5
Dcyl. Výhodou operací LASIK je zejména
široký indikační rozsah, rychlá obnova
zrakových funkcí a minimální nebo žádná
pooperační bolest. Hlavní výhodou femtosekundového laseru je možnost individualizovat každou operaci, zvolit pozici hinge,
velikost a tloušťku lamely. Možnost tvorby
tenké lamely je důležitá zejména u tenčích
rohovek. Jsou tak minimalizovány peroperační i pooperační komplikace.
Pro operace s využitím femtosekundového laseru se užívá více názvů, např.
all-laser LASIK, z-LASIK, i-LASIK či ultraLASIK. V současnosti je na trhu několik
přístrojů různých firem: IntraLase (starší
typy 30 a 60, nově iFS 150 kHz, výrobce
AMO), Femto LDV (nad 1 000 kHz, výrobce Ziemer), VisuMax (starší typ 200 kHz,
nově 500 kHz, výrobce Carl Zeiss), Femtec
(80 kHz, výrobce 20/10 Perfect Vision).
IntraLase femtosecond laser (AMO,
USA) byl prvním femtosekundovým
laserem schváleným americkým Státním
ústavem pro kontrolu léčiv (FDA) pro
použití při operacích LASIK v roce 2001.
V roce 2005 již bylo v různých refrakčních
centrech na světě téměř 300 těchto laserů
a v USA tvořil podíl operací intraLASIK

obr. 2
obr. 3
obr. 4
obr. 5

Operace LASIK s použitím
femtolaseru ▲
Vytváření rohovkové lamely
Odklopení femtolamely ▼
Femto LDV laser ▼▼

okolo 18 % z typu zákroků LASIK. V roce
2008 bylo již na více než 900 těchto laserů
provedeno více než 2 miliony zákroků.
Od roku 2004 byly postupně ústavem FDA
schváleny další 3 femtosekundové lasery:
Femtec femtosecond laser (výrobce 20/10
Perfect Vision, Heidelberg, Německo) získal
schválení ústavu FDA pro operace LASIK
v roce 2004. Femtec má navíc možnost
tzv. intrastromální refrakční chirurgie, tedy
změny zakřivení rohovky bez vytváření
lamely, což je alternativa k metodě LASIK.
Na její dlouhodobé výsledky si ještě musíme počkat.
Femto LDV femtosecond laser (výrobce Ziemer, Port, Švýcarsko, obr. 5), dříve
označovaný jako Da Vinci femtosecond
laser, získal schválení ústavu FDA v roce
2006. Femto LDV se od ostatních laserů
liší použitím ultrakrátkých pulsů o nízké
energii, ale s velmi vysokou frekvencí
(vyšší než 1 megaHertz). Specifické je
také překrývání nízkoenergetických bodů
se snadnějším odklápěním rohovkové
lamely bez tvorby opákní vrstvy bublin,
tzv. opaque bubble layer (OBL). Před vytvářením lamely je rohovka aplanována.
Tvorba lamely je zajištěna softwarem
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obr. 6

Tvorba lamely je zajištěna softwarově
kontrolovaným xy-scannerem

obr. 7

Obrazovka přístroje VisuMax

obr. 8

VisuMax femtosecond laser

kontrolovaným xy-scannerem, který se pohybuje po meandrovité trajektorii (obr. 6).
Současně laserový paprsek osciluje kolmo
k této trajektorii. U jiných typů laserů, např.
přístroje VisuMax, je trajektorie prstencová
z periferie do středu (obr. 7).
VisuMax femtosecond laser (výrobce
Carl Zeiss Meditec, Dublin, Kalifornie, USA,
obr. 8) získal schválení ústavu FDA v roce
2007. V poslední době je ve fázi klinických
studií technika FLEx (femtosecond lenticular extraction), při které je femtosekundovým laserem řešena také refrakční složka
operace namísto excimerového laseru.
Femtosekundový laser vytváří v podstatě
určitý přesně definovaný lenticulus rohovkové tkáně, jehož tvar závisí na refrakční
vadě a jenž je poté z rohovky odstraněn.
Celá refrakční operace je tedy provedena
pouze s využitím femtosekundového laseru a je označována jako all-femtosecond
laser refractive procedure. S jejím využitím
se počítá pro léčbu krátkozrakosti.
Vynikající výsledky operací LASIK s použitím femtosekundových laserů k vytvoření lamely uvádí Schallhorn na souboru
téměř 42 000 operovaných očí. Týden
po operaci má 94 % pacientů refrakci
do 0,5 D SE a nekorigovanou zrakovou
ostrost 1,0 a lepší má 88 % pacientů. Také
počet intraooperačních komplikací při
tvorbě lamely je minimální a statisticky
významně nižší než při použití mechanického mikrokeratomu. Časný pooperační
posun lamely se vyskytl pouze u 0,004 %
a epiteliální invaze pouze u 0,01 % pacientů.3
V souhrnu publikací zabývajících se
výsledky subjektivní spokojenosti a kvalitou života po operaci je LASIK na vrcholu
žebříčku elektivních zákroků.
MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D.
Evropská oční klinika Lexum,
Bezručova 22, Brno
ventruba@lexum.cz, www.lexum.cz
Literatura:
1. Guttman, C.: Femtosecond laser: Beyond capsulotomy. Ophthalmology Times Europe 2009, 5:19–21
2. Salomao et al.: Dry eye associated with laser in situ
keratomileusis: Mechanical microkeratome versus
femtosecond laser. J Cataract Refract Surg 2009,
35:1756–1760
3. Schallhorn, S.: Faster visual recovery and better
visual outcomes with femtosecond laser technique.
Eurotimes 2010, 15:15
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Co je to

optometrie?
„Definice slouží pouze k označení věcí, které jmenujeme, a ne k odhalení jejich podstaty.“
Blaise Pascal

H

ledáme-li dnes informaci nebo
odpověď na nějakou otázku, použijeme internet. Nejlepší je použít
virtuální encyklopedii, která se na internetu nazývá Wikipedie. Do této mezinárodní
encyklopedie, která je k dispozici snad
už ve všech živých jazycích zeměkoule,
máte nejenom přístup, ale můžete také
uvedené informace doplňovat, případně si
i vymýšlet zcela nové informace. Po jedné
živé diskuzi s kolegy, která se týkala našeho oboru, jsem do této encyklopedie
zabrouzdal a vyhledal jsem si heslo optometrie/optometrista. A hle, cituji:
„Optometrie je nelékařská zdravotnická
profese zaměřená na lidské oko a jeho
vlastnosti. Hlavním zájmem optometristy je
analýza schopnosti oka vidět ostře. Analyzují
a vyhodnocují se zrakové vjemy, které oko
zpracovává a pomocí zrakové dráhy je pře-
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dává dál do mozku ke zpracování. Jako celá
řada dalších profesí je i optometrie řízena
v jednotlivých zemích jinak, a studium i praxe
se proto poněkud odlišují. Optometrie je řízena vládou prostřednictvím odpovídajících
ministerstev a úzce spolupracuje s dalšími
zdravotnickými organizacemi a specialisty.
Optometrie patří mezi tři obory, které se
zabývají péčí o zrak. Kromě optometrie je
to oftalmologie (součást lékařské péče)
a ortoptika (podobor oftalmologie věnující
se strabismu).“
Ve slovníku cizích slov jsem pak našel
další definici od prof. PhDr. Rudolfa Kohoutka, CSc.:
„Optometrie je bakalářské i magisterské
vysokoškolské studium vychovávající odborníky – optometristy zabývající se měřením
zraku, určováním refrakce očí a po odborné
stránce řeší problémy s refrakcí spojené, ať již
zhotovením brýlí nebo aplikací kontaktních
čoček.“
Další, ještě mnohem krkolomnější„definici“ bychom našli v zákoně 423/2004 Sb.
Tam však najdeme spíše popis toho, co
optometrista smí a nesmí dělat. Vzhledem
k úctě k našim zákonodárcům a vzhledem k citacím tohoto zákona v dřívějších
vydáních časopisu bych paragrafy raději
nerozváděl. Musím upřímně říci, že se
mi nelíbí ani jedna z uvedených definic,
a proto vám milí aktivní čtenáři předkládám definici další:
„Optometrie je nauka, věda nebo činnost, jak s prostředky oční optiky při zohlednění fyziologické optiky měřit, zjemňovat
a vyrovnávat nepatologické zrakové vady

pomocí optických prostředků. Cílem optometrie je dosažení nejlepšího možného
vidění, tedy zdravých očí, fyzikálně-optickými
prostředky.“
V této definici se snažím, aby byla
jednoduchá a výstižně popsala naši
reálnou činnost v české kotlině. Definice
z Wikipedie je víceméně otrocký překlad
z anglické stránky spojený s českým zákonem. Je dobré si uvědomit, že optometrie
se vyvinula z oční optiky a v některých
zemích je dodnes synonymem profesního
označení optometrista – ophthalmic optician – Augenoptiker – oční optik. Proto
si můžeme definovat i profesi optometristy, kde optometrista je:
Odborník, který vykonává optometrii a je
vzdělaný, specializovaný oční optik s licencí
v oblasti měření zrakových funkcí očí a korekcí očí pomocí zdravotnických prostředků.
Optometrie je v Čechách pevně spjata
s živnostenským zákonem. Je možné získat
oprávnění k podnikání v oblasti vázané
živnosti – oční optiky, avšak už ne v oblasti
optometrie, a v této části je optometrie
dle živnostenského zákona podřízena
očním optikům. Optometrista by měl
vykonávat svoji činnost v nestátním
zdravotnickém zařízení, což podle živnostenského zákona oční optiky být nemusí,
a právní „guláš“ je na světě. Když si k tomu
přičteme ještě třetího vzadu, a tím jsou
zdravotní pojišťovny, je tento „guláš“ navíc
pořádně pikantní. Můžeme si představit,
že další právní úpravy této problematiky
budou muset zanedlouho následovat.
Kdyby české kontrolní orgány (SUKL) vykonávaly svůj dohled v naší oblasti alespoň
trochu zodpovědně, což díkybohu nebo
bohužel nestíhají (viz internetový prodej),
skončili by během krátké doby svou činnost všichni registrovaní optometristé,
pracující v běžných očních optikách, tedy
optikách bez statusu nestátního zdravotnického zařízení. Skromný odhad je, že by
s optometrií muselo skončit až 90 % všech
registrovaných optometristů a pracovišť
očních optik. Proto raději toto téma opustíme a budeme se věnovat dále optometrii
ze všeobecného pohledu.
Slovo optometrie se skládá ze dvou
částí, kde „ops“ (z řečtiny) znamená oko
a „metron“ znamená měřit. Toto slovo
bylo historicky poprvé použito v souvislosti s optickým přístrojem „optometrem“,
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který vynalezl jezuitský kněz Christoph
Scheiner na začátku 17. století. V roce 1898
byla založena dnešní asociace American
Optometric Association (AOA), která se
v čase svého založení jmenovala American
Association of Opticians a přejmenovala
se teprve v roce 1913. První optometristé
v Americe se jmenovali „refracting“ nebo
„examining opticians“. Návrh pojmenovat
oční optiky vykonávající refrakci a tím oddělit „refracting opticians“ od „dispensing
opticians“ padl v roce 1903. Tento návrh
podal Dr. Emanuel Klein z Cincinnati, zakládající člen AOA. Do roku 1901 nebylo
vykonávání optometrie v USA vůbec

obr. 1

dispensing
refraction
prescription
diagnosis of
eye disease
using DPA‘s
(diagnostics)
treatment of
eye disease
using TPA‘s
(therapeutics)

dispensing
refraction
prescription
diagnosis of
eye disease
using DPA‘s
(diagnostics)
treatment of
eye disease
using TPA‘s
(therapeutics)
eye surgery
using laser

Kategorie optometristických výkonů
(kvůli jednotnému pojmenování
nepřeloženo).
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vatel, v Čechách jeden oční lékař na 10 000
obyvatel). Úkoly českého optometristy tedy
budou i do budoucna jiné než jeho britského kolegy. Proto u nás platí:
Odborník na vidění – optometrista
Odborník přes nemoci a zdraví očí –
oftalmolog – oční lékař.

•

•

•
surgery
Optician

•

treatment
diagnosis
screening
prescription

refraction
dispensing

obr. 2

Optometrist,
Doctor of Optometry,
Optometric Physician

•

•

Stadia rozšíření optometristické praxe (kvůli jednotnému pojmenování
nepřeloženo).

právně regulováno. První univerzitou, která
začala oficiálně vyučovat optometrii, byla
v roce 1910 Kolumbijská univerzita v New
Yorku. Do dnešního dne v USA vzniklo
15 univerzit zabývajících se vzděláváním
optometristů (kdyby měli v USA české
vzdělávací poměry, museli by vzhledem
k počtu obyvatel těchto univerzit mít
alespoň 60!). Absolvent univerzity v USA
může získat profesní doktorát „doctor of
optometry“ (OD).
Je zajímavé, že ve Velké Británii se
termín optometrista v rámci sjednocení
profesních organizací používal v závorce
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až do roku 1985, kdy referendum rozhodlo
o přejmenování organizace„The College of
Ophthalmic Opticians (Optometrists)“.
V Evropě byl název optometrista používán nejdřív v Německu, kde byla v roce
1949 založena organizace „Deutsche
Optometristen Vereinigung“ (DOG), která
byla později přejmenována na „Wissenschaftliche Vereinigung für Augenoptik
und Optometrie“ (WVAO).
Naši britští kolegové mají právo nasazovat jak diagnostická farmaka, tak
po speciálních zkouškách i terapeutická
léčiva. Toto právo mají už od 30. let minulého století. Američtí optometristé smí
diagnostická farmaka nasazovat teprve
od konce 60. let minulého století (viz obr.
1, 2 a 3). Je dobré si uvědomit, že britský
nebo americký optometrista působí v jiných profesně-politických podmínkách,
než máme my v Čechách. Optometristé
v anglosaských zemích působí jako„Primary
Eye Care Provider“, to znamená, že jsou prvním místem, na která se pacient v souvislosti
s očními potížemi obrací. V našich zemích
máme jinou tradici i jiný počet očních
lékařů na počet obyvatel (ve Velké Británii
je přibližně jeden oční lékař na 70 000 oby-

•
•

Optometrista by měl:
být vědecky vzdělaný absolvent
studia na vysoké škole nebo jiné
instituci, splňující stejné odborné
standardy;
zkoušet zrak a pečovat o zrakové
funkce svého klienta v rámci státních
zdravotních zákonů a předpisů;
rozeznávat a poznat oční nemoci, ale
neléčit je;
všeobecné nemoci, které souvisí
s okem a viděním, rozeznávat a poznat a s ohledem na to jednat;
předepisovat, prodávat, případně
samostatně zhotovovat brýle a jiné
zrakové pomůcky;
angažovat se v oblasti zrakových
funkcí u dětí a u sportovců;
zabývat se vizuálními nároky a korekcí očí u různých profesí a činností;
aktivně komunikovat a spolupracovat s očními a všeobecnými lékaři.

I optometrie jako každá jiná moderní
činnost se musí specializovat. Pryč jsou ty
doby, kdy jeden odborník mohl kvalitně
obsáhnout všechny oblasti svého oboru.
Při konzultaci s kolegy nás napadly tyto
možnosti specializace optometrie:
1. Kontaktologická optometrie
2. Optometrie binokulárních poruch
3. Klinická optometrie
4. Optometrie slabozrakých
5. Ergo optometrie
6. Sportovní optometrie
7. Vizuální optometrie
8. Dětská optometrie
9. Optometrie handicapovaných
1. Kontaktologická optometrie – optometrie specializující se na aplikaci
kontaktních čoček jak měkkých, tak
i tvrdých u různých zrakových vad
i specifických indikací, jako je např:
keratokonus, prostetické čočky,
ortokeratologie a jiné.

2. Optometrie binokulárních poruch –
optometrie specializující se
na korekci a diagnostiku forií, tropií,
anizometropií, amblyopií a jiných
binokulárních vad.
3. Klinická optometrie – optometrie
specializující se na diagnostiku
a prevenci patologií ovlivňujících oči
a zrak a s nimi souvisejících.
4. Optometrie slabozrakých – optometrie specializující se na korekci
slabozrakých osob pomocí zvětšujících a jiných pomocných systémů.
5. Ergo optometrie – optometrie
specializující se na měření a optimální
korekci různých profesních skupin
s vysokými nároky na vidění. Optimalizuje pracovní místo z hlediska
vizuálních pracovních požadavků,
ochrany zraku, navrhuje optimální
optické pomůcky na zvládnutí pracovních požadavků. Např: řidiči, piloti,
mikrochirurgové, pracovníci kontroly,
lidé pracující u počítačů apod.
6. Sportovní optometrie – optometrie
specializující se na vidění a korekci v oblasti sportovních činností,
ochranu zraku. Studuje vliv kvality
vidění a korekce na sportovní výkon
jedince. Navrhuje optimální korekci
pro různé druhy sportů a jejich
specifika.
7. Vizuální optometrie je optometrie celistvého pohledu na jedince
a jeho vidění. Pomocí individuálního
vizuálního tréninku zlepšuje vizuální
výkonnost a výkonnost všech složek,
které se na vidění podílejí. Dociluje
optimálního komfortu vidění nejenom pomocí optických pomůcek,
ale i pomocí speciálních cvičebních
metod.
8. Dětská optometrie se specializuje
na měření a korekci zraku u dětí
(v Čechách jsou to všechny osoby
od 15 let níže).
9. Optometrie handicapovaných –
optometrie zabývající se měřením
a korekcí osob s tělesnými nebo
mentálními handicapy. Jedná se
např. o osoby hluché, přestárlé,
mentálně retardované nebo tělesně
postižené.
V příští závěrečné části tohoto článku
o optometrii se budeme podrobněji zabý-
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vat veličinami a funkcemi zraku a vidění,
které můžeme v optometrii měřit.
Tomáš Haberland
oční optik-optometrista
tomas.haberland@meoph.com
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Pravomoci optometristů v různých
státech zeměkoule. Česko patří do odstavce č. 3 (kvůli jednotnému pojmenování nepřeloženo).

Zdroje:
1. www.wikipedia.cz
2. Cagnolati, W.: Die deutsche Augenoptik und Optometrie im internationalen Vergleich, DOZ 2/2008,
str. 14–21
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ČISTÝ, pro ČISTÝ POHLED
Nový typ antireflexní úpravy, která redukuje
přilnavost prachu a tekutin na sklech
a poskytuje tak čistý a nerušivý pohled.

Antireflex je dnes již standardní součástí většiny brýlových obrub
nabízených v očních optikách. Jeho
uživatelský přínos, čirost a kontrast
zobrazování už zná většina nositelů
brýlových obrub. Významnou součástí
téměř každé antireflexní vrstvy je
i hydrofobní úprava, která zabraňuje
přilnavosti tekutých látek vyskytujících
se v běžném životě, se kterými můžou
přijít do styku brýle. Jde především
o dešťové kapky, kondenzované páry,
pot atd. Hydrofobní vrstva je účinným
prvkem proti znečištění brýlí.
Brýlové obruby, resp. jejich skla,
jsou však mnohem intenzivněji, lépe
řečeno téměř stále, vystavovány
i znečištění prachem. Prach, který se
v okolí člověka vyskytuje víceméně
všude, dokáže značně snižovat efekt
dobrých brýlových skel. Drobné částice na povrchu skel působí nepříjemně
hlavně při intenzivnějších světelných
podmínkách. Světelné paprsky ne-
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pronikají přes skla
s te j n o m ě r n ě , a l e
částečně se lámou na částicích prachu, což narušuje čistý
a komfortní pohled. Při sníženém
osvětlení usazený prach zase zabraňuje pronikání světla, což zhoršuje viditelnost při různých činnostech. Takhle znečištěné brýle máme tendenci
utírat, čímž se však účinek usazování
prachu zvětšuje, protože na povrchu
skel vzniká elektrostatický náboj,
který ještě více zvětšuje usazování nečistot. Častým utíráním brýlových skel
od prachu především v případech, kdy
k čištění nepoužíváme předepsané
čisticí prostředky, dochází postupně
k vytváření mikroskopických poškrábaných míst. Ta začnou být po určité
době viditelná, rušivá a kompletně
znehodnotí brýle.
NANOPURIT je nový antireflexní
zušlechťovací systém se zvýšeným antistatickým účinkem, který redukuje usazování prachových částic na povrchu
skel. Systém NANOPURIT je nanesen

na základní tvrdé elastické vrstvě GRAFIT
ULTRA, která chrání brýlové sklo před poškrábáním.
Kompaktní soustava samotných antireflexních nanovrstev zvyšuje světelnou propustnost skla na 99,5 %, což
vytváří kontrastnější vidění a eliminuje
nežádoucí rušivé odrazy ze skel. Zušlechťovací systém uzavírá ochranná
vrstva se zesíleným hydrofobním a antistatickým účinkem, která zabraňuje
rychlému znečišťování povrchu skel
prachovými částicemi a tekutinami.
Takhle upravená skla zůstávají dlouhodobě čistá. Pohled přes čočky opatřené
NANOPURITEM zůstává křišťálově čistý
bez rušivých momentů. Brýle není třeba
tak často čistit, díky tomu se prodlužuje
jejich životnost. Intenzita a rychlost znečištění je eliminována díky hladkému
nanopovrchu, který se tvoří procesem
probíhajícím v hlubokém vakuu napařováním látek, jež snižují adhezi a zvyšují
antistatický účinek povrchu skel.
Tato technologie se používá také
v procesu přenosu informací optickými
vlákny. NANOPURIT má velmi jemný
elegantní zbytkový odstín tyrkysově
modré barvy. Odstín je příjemný pro
zrakový vjem a esteticky ladí se širokým
spektrem barev brýlových obrub.
vizner@sagitta.sk

: ČISTÝ, PRO ČISTÝ POHLED

Antireflexní vrstva NANOPURIT s jasně modrým
zbytkovým odrazem, oleofobní a antistatickou
úpravou. Představují absolutní novinku z dílny
receptové brusírny Sagitta. Tato kombinace Vám
poskytne nadstandardní užitkové vlastnosti.

:
:
:
:
:
:
:

výraznější komfort vidění
kontrastnější obraz večer i za šera
čistý pohled bez odlesků do vašich očí
zvýšená otěruvzdornost a vyšší životnost
potlačené usazování prachových částic
vodoodpudivý povrch
malá náchylnost ke znečištění povrchu
dotykem pokožky
: lehké čištění

www.sagitta.eu
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Biometrie

v klinické
praxi

B

iometrie, neboli měření axiální délky
oka, patří mezi nejčastěji prováděná
vyšetření v oftalmologii. Axiální
délka oka je vzdálenost mezi centrem
povrchu rohovky a místem nejostřejšího
vidění na sítnici (fovea centralis). Těmito
body je vedena tzv. osa vidění (linea visus),
která je spojnicí fovea centralis v makule
a bodu fixace v prostoru. Prochází uzlovým
bodem redukovaného oka. Osa vidění je
od optické osy odkloněna temporálně
o 4–7°. Optická osa oka je definována
jako přímka spojující body maximálního

zakřivení rohovky a obou ploch čočky.
Leží na ní uzlový bod redukovaného
oka. Je prakticky shodná s anatomickou
osou oka, která spojuje přední a zadní pól
očního bulbu. Celková refrakční síla emetropického oka je přibližně 60 Dpt, z toho
asi 40 Dpt připadá na rohovku a 20 Dpt
na čočku. Změření axiální délky oka spolu
s keratometrií (měření lomivosti rohovky)
slouží pro výpočet optické mohutnosti
implantované nitrooční čočky podle
různých matematických vzorců. V praxi se
používají dvě metody měření axiální délky
oka. Jedná se o ultrazvukovou (akustickou)
biometrii a optickou biometrii, které se
vzájemně doplňují.

Ultrazvuková
(akustická) biometrie
Ultrazvuková biometrie využívá odrazu ultrazvukového signálu od echogenního rozhraní. Autorem prvních poznatků
z oboru akustiky byl v roce 1877 Rayleigh.
Na jeho závěry navázali později bratři
Curieovi, kteří v roce 1880 popsali piezoelektrický jev. Jedná se o vznik volného
elektrického náboje na povrchu některých
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krystalů při jejich mechanické deformaci.
Obrácený postup, tedy deformace krystalu po přivedení elektrického proudu
na povrch krystalu, je jedním z principů
vzniku ultrazvukového vlnění. Ultrazvuk
jsou mechanické kmity částic prostředí
kolem rovnovážné klidové polohy s frekvencí vyšší než 20 kHz. V očním lékařství
se využívá nejčastěji ultrazvuk o frekvenci
mezi 8 až 20 MHz. Rychlost šíření ultrazvuku závisí na frekvenci ultrazvukových vln
a akustické impedanci prostředí. Na oku
rozlišujeme celkem 5 akusticky definovaných rozhraní, tj. rohovka-komorová voda,
komorová voda-čočka, čočka-sklivec, sklivec-sítnice a skléra-retrobulbární tkáň.
Pro biometrické měření axiální délky
oka se používá A-scan (amplitude modulated). Jde o jednorozměrný, lineární způsob
zobrazení ve směru šíření ultrazvukových
vln. Impulzy od jednotlivých tkáňových
rozhraní jsou na obrazovce registrovány
jako vertikální výchylky, které se nazývají
echa. Během měření je vždy nutná kolmá
pozice sondy k povrchu oka. Vzdálenost
výchylek odpovídá poměru skutečných
vzdáleností jednotlivých tkáňových rozhraní. Ultrazvukové přístroje určené pro
měření axiální délky oka používají v současné době digitalizovaný A-scan (obr. 1)
a obsahují programy pro výpočet různých
druhů nitroočních čoček. Předpokladem
přesného měření je znalost rychlosti šíření
ultrazvuku v měřeném prostředí. Starší

typy přístrojů užívají průměrnou rychlost
šíření pro celé oko. Nové typy počítají
s různou rychlostí šíření ultrazvuku v jednotlivých očních médiích.
U ultrazvukové biometrie rozeznáváme dvě techniky – kontaktní a imerzní.
Při kontaktní ultrazvukové biometrii je
po vkápnutí lokálního anestetika (např.
0,4% oxybuprocain) sonda přiložena
přímo na povrch rohovky a měření se provádí většinou u ležícího pacienta. Pacient
je vyzván, aby udržoval pohledový směr
kolmo vzhůru a sledoval fixační světlo
ultrazvukové sondy, čímž je zajištěno
šíření ultrazvuku v ose vidění (obr. 2).
Přesnost kontaktní biometrické techniky
do určité míry závisí na zkušenostech
vyšetřujícího.
Při použití imerzní techniky (obr. 3)
se lze částečně vyhnout chybě, která je
způsobena tlakem ultrazvukové sondy
na rohovku a její následnou aplanací.
Pacientovi je na oko umístěna sklerální
plastová předsádka naplněná imerzním
roztokem (například methylcelulosa). Role
pacienta je ve srovnání s kontaktní technikou pasivnější. Užití předsádky eliminuje
mrkání, což představuje výhodu hlavně
u neklidných pacientů. Použití imerzní
techniky může být u některých pacientů
spojeno s mírným diskomfortem.
Na naší klinice je pro ultrazvukovou biometrii používán přístroj OCUSCAN RxP firmy Alcon (obr. 4). Klinická přesnost měření
činí ±0,1 mm. Přístroj měří v rozsahu axiální
délky oka 15–39 mm. Skládá se z hlavní
jednotky, pedálu, který zajišťuje aktivaci UZ
sondy bez použití rukou, externího zdroje
napětí a biometrické sondy s fixačním
světlem. Umožňuje také výpočet optické
mohutnosti nitroočních čoček podle předem definovaných vzorců. Tisk je zajištěn
zabudovanou termotiskárnou.

obr. 1

Ultrazvuková biometrie – kontaktní
technika, A-scan ▲

obr. 2

Měření biometrie ultrazvukem kontaktní
technikou ▲

obr. 3

Měření biometrie imerzní technikou ▼

Optická biometrie
V roce 1999 byl představen nový
bezkontaktní biometrický přístroj založený
na principu parciální koherentní interferometrie. Termín koherence vyjadřuje
fyzikální vlastnost dvou vlnoploch, které
mají dočasně konstantní nebo pravidelně
se měnící fázový posun, a to v každém
bodě prostoru. Tato technika umožňuje,
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obr. 4

Přístroj pro ultrazvukovou biometrii ▲

obr. 5

Měření pomocí optické biometrie ▼

aby laserová dioda, která je součástí
Michelsonova interferometru, emitovala
infračervené světlo délky 780 nm s krátkou
koherentní délkou (asi 130 mikronů). Světlo je rozděleno na dva dílčí paprsky s rozdílnými délkami optické dráhy. Oba tyto
paprsky se odrážejí od rohovky i od sítnice.
K interferenci dojde tehdy, pokud rozdíl
délky optických drah mezi oběma paprsky
je menší než délka koherentní.
Měření axiální délky oka u optické
metody probíhá na rozdíl od ultrazvukové
metody podél osy vidění během fixace
pacienta na určený světelný bod. Měření
je velmi přesné i u myopických bulbů se
zadním stafylomem a u očí s tamponádou
silikonovým olejem. Výhodou je také měření axiální délky oka u dětských pacientů,
kdy odpadá zátěž způsobená vyšetřením
v celkové narkóze, nespolupráce a traumatizace dítěte při kontaktní biometrii. Podle
zkušeností se uvádí, že použití optické
biometrie je možné už u dětí od 3 let,
záleží však na mentální zralosti dítěte.
Nespornou výhodou optické biometrie
je skutečnost, že během jednoho měření
lze získat velké množství dat. Mezi tyto
parametry patří keratometrie, pachymetrie
(tloušťka rohovky), hloubka přední komory, měření šířky rohovky (white-to-white),
pupilometrie, měření tloušťky sítnice.
Nevýhodou optické biometrie je fakt,
že světlo je silně pohlcováno neprůhledným optickým prostředím, takže ji není
možné použít např. u maturní, intumescentní katarakty či hemoftalmu. V těchto
případech hraje svou nezastupitelnou roli
ultrazvuková biometrie.
Měření axiální délky oka pomocí
optické biometrie je velmi rychlé a komfortní, jak pro pacienta, tak pro vyšetřujícího. Tím je díky lehké ovladatelnosti
přístroje ve většině případů zdravotní
sestra (obr. 5).
Na naší klinice máme pro optickou
biometrii k dispozici přístroj ALLEGRO BioGraph od firmy Alcon (obr. 6) s rozlišovací
schopností ±0,01 mm.

Závěr
Biometrie má v klinické praxi oftalmologa nezastupitelné místo, neboť
katarakta patří mezi nejčastější příčiny
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slepoty ve světě. Přesnost měření axiální délky oka je vyjádřena
spokojeností pacienta s pooperačním výsledkem. V dnešní
době je za standard biometrie považována optická biometrie,
která má ovšem svá omezení. Proto je nutné mít k dispozici
i biometrii ultrazvukovou.
V současné době existuje na trhu velké množství přístrojů
od různých firem, které umožňují provádět optickou biometrii. Předností těchto přístrojů je především vysoká přesnost
měření bez vlivu vyšetřujícího, dostatečná penetrance
světelného paprsku okem i při počínající kataraktě a měření
v ose vidění oka. Při optické biometrii není nutná anestezie,
nedochází ke kompresi oka, je minimalizováno riziko infekce
a rohovkové eroze. V průběhu jednoho měření je získáno
velké množství dat, která neslouží pouze k výpočtu optické
mohutnosti nitrooční čočky, ale také například k centraci
multifokální nitrooční čočky a torické nitrooční čočky nebo
k definování ablační zóny u rohovkové laserové chirurgie.
Mgr. Petr Veselý, DiS.
MUDr. Jana Hřebcová, Ph.D.
MUDr. Renata Matějková
Refrakční centrum FN USA Brno

Literatura:
1. Hřebcová, J.: Optimalizace stanovení optické mohutnosti nitrooční čočky při
operaci katarakty, disertační práce, Brno: LF MUNI, 2008
2. Kuchynka, P. a kolektiv: Oční lékařství, Praha: Grada Publishing, 2007
3. Čech, E.: Ultrazvuk v diagnostice a jeho perspektivy. Novinky v medicíně (13),
Avicenum Praha, 1976, str. 117
4. Alcon: Product presentation ALLEGRO BioGraph, firemní prezentace Alcon
5. Kvapilíková, K.: Anatomie a embryologie oka, Brno: IDVPZ, 2000, str. 206
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Přístroj pro optickou biometrii
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Sportovní

optometrie

3. část
Fyziologie vidění

D

ěje, které nám umožňují správně
vidět, zaostřovat na různě vzdálené předměty a adaptovat se
na různou intenzitu světla i jiné fyziologické děje v oku a procesu vidění, jsou nám
dobrým vodítkem při určování správné
refrakce a následné korekce v měnících
se podmínkách při sportovních aktivitách.
Můžeme např. dopředu simulovat podmínky pro halové sporty, protože známe
hodnotu konstantního osvětlení a víme,
v jakém úhlu světlo na sportoviště dopadá.
Můžeme také předpokládat, jak se budou
paprsky odrážet od sněhu na horách, i když
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musíme mít na zřeteli, že závody na lyžích
se mohou jet v různou denní dobu, kdy
je úhel slunečních paprsků dopadajících
na zem různý, tudíž různý musí být i úhel
paprsků odražených. Měli bychom také
umět odhadnout vliv lesknoucí se vodní
hladiny, barvy sportovišť a sportovních
pomůcek a další stovky různých vlivů
prostředí na oko a vidění při sportu. Co
se však v oku děje? Jak reaguje na měnící
se podmínky, jaké procesy nám umožňují
dobře vidět? Které části a receptory oka se
zapojují v jednotlivých situacích? Řada otázek, které se budou exponenciálně množit,
čím více budeme o tématu přemýšlet.
Vybral jsem jen ty skutečně nejdůležitější
otázky a pokusím se na ně velmi zkráceně
odpovědět.

Akomodace oka
Světelné paprsky, které přicházejí
do oka, jdou z nekonečna a lámou se
do fovei na sítnici. Je-li pozorovaný předmět v kratší vzdálenosti od oka, reaguje
čočka zvýšením své optické mohutnosti.
Ta se může zvýšit vzhledem k elasticitě
čočky, práci ciliárního svalu a uvolnění
závěsného aparátu čočky. Akomodační
reflex je nepodmíněný a jeho latence je

0,37 sekundy. Cesta podnětu prochází
zrakovým nervem přes mozkovou kůru.
Vrací se pak přes nervus oculomotorius
do ciliárního svalu, jemuž dá podnět
k práci. Stavíme-li předmět do různé
vzdálenosti od oka a čočka nemusí měnit
svoji optickou mohutnost, nazýváme toto
rozmezí hloubkou ostrosti. Tato hloubka je
přitom závislá na šíři zornice a je větší při
větších vzdálenostech od oka. Akomodační šíři potom určuje vzdálenost mezi
blízkým a vzdáleným bodem oka. S věkem
se elasticita čočky snižuje a schopnost
akomodace klesá (v dětství je to 16 Dpt,
ve 30 letech 6 Dpt, v 60 letech 1 Dpt).

Vnímání různé
intenzity světla
Než se upraví vidění při přechodu ze
světla do tmy, trvá to až jednu hodinu. Oko
se adaptuje na tmu. V první části, kterou
nazýváme rychlá čípková adaptace, se
citlivost sítnice zvyšuje 100x, ve druhé fázi
potom 100 000x. Nazýváme ji tyčinková
adaptace a může trvat až 45 minut. Adaptaci na tmu umožňuje syntéza rodopsinu
ve světločivných buňkách sítnice.

Barevné vidění
Spektrum světelných paprsků, které je
lidské oko schopno rozeznat, se pohybuje
v rozmezí 400–700 nm. Oko je jinak citlivé
na složky spektra při adaptaci na světlo
(fotopické podmínky) než při adaptaci
na tmu (skotopické podmínky). Fotopická
čípková citlivost kulminuje na zelenožluté

barvě (555 nm), skotopická na barvě modrozelené (507 nm).
Tyčinky jsou zcela necitlivé na červenou barvu. Využití tohoto jevu si můžeme
všimnout v přístrojích na noční vidění
nebo v rentgenologii. Předřadíme-li tedy
před oko filtr, který má červenou barvu,
reagují pouze čípky, protože červená
propouští jen „jejich“ část spektra. Tyčinky
zůstávají adaptovány na tmu. Lidský zrak je
schopen rozeznat rozdíly v hodnotě vlnové
délky 1 nm. Barvy, které pozorujeme, mají
většinou různou vlnovou délku a mluvíme
o jejich odstínech. Přitom základní barvy
(červená, zelená a modrá) jsou barvy nasycené. Přidáme-li k těmto barvám bílou,
jedná se o barvy nenasycené.
Vnímání a rozlišování barev umožňují
pouze čípky, a to jen při určité hladině
osvětlení. Pokud je hladina osvětlení velmi
vysoká, vidíme jen bílou a žlutou barvu,
pokud je velmi nízká, oko není schopno rozeznat barvy a dostává se do skotopického
pásma vidění, které je pouze v odstínech
šedé, černé a bílé. Existuje i pásmo, ve kterém jsou zapojeny jak čípky, tak tyčinky.
Toto pásmo se nazývá mezopické. Ze tří
základních barev (modrá, zelená, červená)
je možné namíchat všechny ostatní barvy
(obr. 1).
Informace o barvách jsou na sítnici
zpracovány horizontálními buňkami, které
přijímají signály z čípků. Mají různé elektrické potenciály, které reagují na různé složky
barevného světla. Červená barva přitom
způsobí hyperpolarizaci a zelená depolarizaci. Stejný princip funguje i ve druhém
systému, kdy modrá hyperpolarizuje
a žlutá depolarizuje (obr. 2).

Zraková ostrost
Zraková ostrost je podmíněna těmito
faktory:
• transparence optických prostředí
oka,
• fyziologická lomivost optických
prostředí oka,
• normální funkce foveálních čípků,
• centrální fixace oka,
• normální funkce zrakového nervu,
• normální funkce zrakových funkcí,
• normální funkce zrakového korového centra.

obr. 1

Tabulky pro vyšetření
barvocitu

obr. 2

Rozlišovací schopnost oka (minimum separabile) je dána schopností oka
rozeznat dva body jako dva oddělené
objekty. Sama tato schopnost je pak úhel,
pod kterým oko tyto body pozoruje.
Za normálních fyziologických okolností
je tento úhel roven jedné úhlové minutě,
což odpovídá stimulaci dvou čípků, mezi
nimiž leží jeden nestimulovaný.

Barevné spektrum

Zraková ostrost závisí na těchto faktorech:
• jas předmětu,
• vzdálenost předmětu od sítnice,
• kontrast předmětu proti okolnímu
prostředí,
• velikost zornice,
• případná refrakční vada.
Mgr. Vilém Rudolf
www.visusoptik.cz
vilemrudolf@seznam.cz
Pokračování příště.
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Mezinárodní
veletrh optiky v Mnichově

neskrýval

optimismus

L

etošní ročník veletrhu Opti v Mnichově pořadatele příjemně překvapil. V době, kdy se veletržní akce nejrůznějšího zaměření potýkají s úbytkem
návštěvnosti, zaznamenal veletrh Opti‘10
pětiprocentní nárůst oproti roku 2009.
V lednovém termínu 15.–17. 1. prošlo branami nového výstaviště na okraji
Mnichova 20 700 lidí (v roce 2009 to bylo
19 700). Optimistická nálada z budoucího
vývoje ekonomického klimatu panovala

62

u návštěvníků i vystavovatelů, kterých
do bavorské metropole přijelo 434. Prezentace výrobků a služeb prakticky pokryly kompletní optický a oftalmologický
trh, ve čtyřech pavilonech vystavovatelé
lákali na obruby, čočky, neotřelý design,
nové technologie, materiály, přístroje či
programy usnadňující komunikaci mezi
optikem a zákazníkem.
„Veletrh Opti šířil optimismus a šarm,“
uvedl spokojený Dieter Dohr, výkonný
ředitel a prezident pořádající společnosti
GHM Gesellschaft für Handwerksmessen
mbH. „Pozitivní nálada, která přetrvávala
po celé tři dny veletrhu v Mnichově, posunula trh směrem vpřed a dala mu sílu
na následujících 365 dní,“ shrnul Dohr.
Zároveň dodal, že zvyšující se zájem

o designovou stránku brýlí bude silným
magnetem do budoucna.
Nové výstaviště v Mnichově má 16 pavilonů, veletrh Opti se konal v posledních
čtyřech pavilonech. Návštěvníci, kteří
na veletrh přijeli městskou hromadnou
dopravou, museli urazit poněkud delší
trasu k hlavnímu vstupu, evidentně jim to
ale nevadilo, protože posléze s ochotou
přistupovali k informačním panelům, kde
odpovídali na otázky týkající se veletrhu
a oboru optiky. Že si veletrh vydobyl jméno
i za hranicemi Německa, potvrdil zmíněný
průzkum, největší nárůst oproti minulým
ročníkům byl zaznamenán u návštěvníků
z Velké Británie, Itálie, Polska, Ruska, Izraele, Turecka, nechyběli ani zástupci České
republiky a Slovenska.
Veletrh provázely oborově zaměřené
semináře, poprvé v historii veletrhu probíhaly některé z nich souběžně s anglickým
výkladem. Téměř polovina návštěvníků
si nenechala ujít alespoň jeden seminář
z oblasti marketingu, technologií nebo
problematiky sportu a očních vad.
„Byli jsme rádi, že dokonce i první
den ráno bylo v pavilonech rušno,“ řekl
spokojeně Thomas Truckenbrod, ředitel
Německé asociace očních optiků (ZVA).
„Nejenom já, ale i kolegové byli nadšeni
ze zvládnuté organizace veletrhu. Proto
nabádám všechny optiky, aby si do svých
diářů zapsali datum příštího ročníku,“ vybízel Truckenbrod k návštěvě Opti‘11. Konat
se bude ve dnech 28.–30. ledna 2011.
Aleš Sirný, redakce

Vidění jaké si přejete
Dvojitý progresivní design
Free form technologie

[ Dvojitý progresivní design ]
Přední strana
Vylepšený progresivní design na střední vzdálenost
Skvělá adaptace

Zadní strana
Obrácený progresivní povrch

Aberační ﬁltr®

Minimalizovaný astigmatismus

Minimalizace aberací

Progresivní povrch s aberačním ﬁltrem

Veletrh OPTA

nadále
úspěšný
Impression Ergo FreeSign
Individuální pracovní brýlová čočka přizpůsobená podle požadavků a preferencí
na vidění.
Výrobce: Rodenstock GmbH
Vystavovatel: Rodenstock ČR s.r.o.

D

ějištěm 16. ročníku mezinárodního veletrhu oční optiky,
optometrie a oftalmologie OPTA
se stal nový multifunkční pavilon P, který
pod svou střechou soustředil výstavní
část i kompletní doprovodný program.
Navzdory nepříznivé ekonomické situaci
k veletrhu zůstala loajální naprostá většina
vystavovatelů. Představilo se 195 vystavujících firem z 26 zemí, které na výstavní
ploše 4 000 m 2 prezentovaly nabídku
240 značek. Také návštěvnost zůstala
na úrovni posledních ročníků – nabídku
vystavovatelů si v průběhu 3 dnů prohlédlo 5 566 registrovaných návštěvníků
z 27 zemí. Podíl zahraničních návštěvníků
činil 16,71 %. OPTA 2010 svým rozsahem

i kvalitou nabídky potvrdila pozici vedoucího optického veletrhu v zemích střední
a východní Evropy.
U příležitosti 16. ročníku veletrhu OPTA
se uskutečnil 3. kongres celoevropského
vzdělávání v optometrii. Tradičního setkání se zúčastnilo 85 vysokoškolských
pedagogů a dalších odborníků z 23 zemí,
kteří jednali o spolupráci mezi univerzitami a harmonizaci evropského vzdělávání
v oboru optometrie. Současně se v Brně
sešel výkonný výbor Evropské rady optometrie a optiky ECOO.
Veletrh OPTA navštívily některé známé
osobnosti, mj. návrhář Osmany Laffita, který zde na podporu značky Osmany Laffita
Eyewear uspořádal módní přehlídku.

Oceněné exponáty
TOP OPTA 2010
1.DAY ACUVUE® TruEye™
První jednodenní jednorázové silikon-hydrogelové kontaktní čočky na světě.
Výrobce: VISTAKON®, Division of Johnson
& Johnson Vision Care, USA
Vystavovatel: Johnson & Johnson, s.r.o.,
Vision Care
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SL SCAN-1
SL SCAN-1 jako první na světě nabízí
možnost použití technologie OCT na štěrbinové lampě. Přístroj obsahuje OCT se
spektrální Fourierovou analýzou a umožňuje rychlé a snadné vyšetření předního
a zadního segmentu oka.
Výrobce: Topcon Corporation Japan
Vystavovatel: GEODIS BRNO s.r.o.

Brýlová obruba LUDWIG
ROSENBERGER, model LR
Brýlová obruba bez pevných spojů a šroubů
z dílny designéra Ludwiga Rosenbergera.
Výrobce: BODE DESIGN
VERTRIEBS GmbH
Vystavovatel: AGLAJA s.r.o.

Oční optika 3000
Jednou z aktivit Společenstva českých
optiků a optometristů na veletrhu OPTA
2010 byl modelový stánek optimálně
navržené prodejny oční optiky s názvem
Oční optika 3000. Současní i budoucí
majitelé očních optik mohli vidět díky
práci renomované designérské firmy,
jak nejlépe spojit design a funkčnost

pro dobrý pocit zákazníka. „Duchovním
otcem“ projektu Oční optika 3000 je
viceprezident Společenstva Ing. Ivan Vymyslický, kterého jsme požádali o krátký
rozhovor.
Proč vznikl stánek Oční optika
3000?
Naší představou bylo přinést na veletrh OPTA něco nového. Cílem tohoto
projektu bylo ukázat očním optikům, že
mohou mít provozovnu na sto metrech
čtverečních, která splňuje nejmodernější
nároky z hlediska osvětlení produktových panelů, jejich logického rozmístění podle druhu materiálu i kategorie
předpokládaného uživatele. Také jsme
chtěli ukázat optimální podobu zázemí – refrakční místnosti, kde brýle pro
zákazníka vznikají.
Co konkrétně je u českých optiků
překážkou pro optimální design
jejich prodejen?
Typickou chybou českých optik je
špatné osvětlení zboží, ať už mluvíme
o přesvětlení či nedostatečném osvětlení
produktů. Prodejní místnosti bývají doslova přeplácány reklamami výrobců, což
spolu se samotnou ergonomií rozmístění
produktů zhoršuje intuitivní orientaci
zákazníka v prostoru optiky.
Jak jste zajistili projekt Oční optika
3000 po organizační a finanční
stránce?
Správně dodáváte ono „finanční“,
protože každá zajímavá myšlenka stojí
samozřejmě na penězích. V prvé řadě
jsme oslovili tuzemské i zahraniční
firmy, které se pohybují na českém
trhu, zdali by se nechtěly na tomto projektu podílet. Následně jsme vstoupili
do jednání s brněnskou veletržní správou o nějakém cenovém kompromisu
za pronajatou plochu a také jsme oslovili
designérskou firmu, jež by byla schopna
zařídit stánek potřebným nábytkem.
Vzhledem k jisté prestiži tohoto stánku
poskytli oslovení výrobci a dovozci obrub pro výstavu nejen své výrobky, ale
i finanční příspěvek na doplnění úhrady
potřebných nákladů.

Má tato idea „optimální“ oční
optiky základ ve zkušenostech
ze zahraničních veletrhů?
Samozřejmě, že s tímto nápadem nejsme úplně originální
a že jsme se nechali inspirovat
zahraničními expozicemi, nicméně
na zahraničních veletrzích stojí
u zrodu takových vzorových expozic
v drtivé většině sám výrobce. To však
znamená, že nejsou tak komplexně
pojaté jako Oční optika 3000, která
má podstatně osvětovější a méně
komerční ráz a ukazuje obecné
principy designu prodejny nezávisle
na sortimentu.

Model z kolekce
Osmany Laffita
Eyewear.
Foto © Jiří Zach
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Stárnoucí oči nejsou
žádným omezením

Dá se realizace projektu Oční optika
3000 chápat tak, že čeští provozovatelé očních optik jsou v designu
svých prodejen neúspěšní?
Tak to určitě ne. V České republice
existuje spousta krásných a účelně zařízených prodejen, které respektují všechny
současné trendy provozování oční optiky,
je tu však i dost takových provozoven,
které mají v této oblasti co dohánět. Oční
optika 3000 mohla prodejcům posloužit
k tomu, aby se odstraněním třeba jen
drobných designérských chyb dostali
na evropskou úroveň.
Organizovali jste návštěvu studentů středních a vysokých škol
v oboru optika a optometrie, tedy
budoucích majitelů očních optik?
Samozřejmě, že jsme tuto podstatnou
cílovou skupinu oslovili a na stánek Oční
optiky 3000 přijeli studenti z Brna, Prahy,
Bratislavy i Košic.

Interiér modelového stánku Oční optika 3000.
Foto © Jiří Zach

Za rozhovor poděkoval
Jan Táborský.

Odborné přednášky byly letos věnovány především tématu korekce presbyopie.
Na téma„Sport a presbyopie“ přednášel
Vilém Rudolf. Upozornil, že zrak má na kvalitě sportovního výkonu významný, ale často
podceňovaný podíl. Problémy se zrakem
má až 40 % vrcholových sportovců ve věku
od 18 do 25 let, v presbyopickém věku již
86 % sportovců. Vilém Rudolf zdůraznil, že
presbyopické vady lze vyřešit správnou
korekcí, důležité však je důkladné vyšetření
očí, při kterém by se měla testovat nejen
zraková schopnost, ale i kontrastní senzitivita, vnímání hloubky prostoru, vizuální
koordinace, dominance oka aj.
S tématem sportu a presbyopie úzce
souvisela také přednáška Svatavy Háčikové
a Jakuba Vrby „Presbyopie a multifokální
kontaktní čočky“. Právě sport totiž bývá
častým důvodem, proč lidé středního věku
uvažují o této zatím nepříliš rozšířené alternativě. Podle přednášejících lze očekávat,
že zájem o multifokální kontaktní čočky
na českém trhu poroste, neboť do presbyopického věku dorůstají silné ročníky
a řada lidí je již na kontaktní čočky zvyklá.
Navíc právě u mladých presbyopů jsou
šance na úspěšnou aplikaci multifokálních
kontaktních čoček nejvyšší, zatímco s postupujícím věkem klesají, což zapříčiňuje
mj. zhoršující se kvalita slzného filmu, nižší
tonus očních víček a klesající kontrastní
citlivost. Kontaktolog však musí klientovi
vysvětlit, že se žádnou multifokální kontaktní čočkou neuvidí tak dokonale jako
v mládí. K adeptům úspěšné aplikace patří
klienti s nižšími nároky na vidění na střední vzdálenost a lidé ochotní přistoupit
na horší vidění do dálky či na čtení malých
písmen, kteří se v takových případech
nebrání dokorigování jednoohniskovými
brýlemi. Přednášející na závěr zdůraznili,
že vidění je v každém případě nutné
hodnotit binokulárně a při první aplikaci
čoček je třeba pozvat klienta na kontrolu
už za jeden až dva týdny.
Redakce

17. mezinárodní veletrh oční optiky,
optometrie a oftalmologie OPTA se
uskuteční v termínu 4.–6. 2. 2011.
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oslavilo

čtyřicítku
Milán 5.–7. 3. 2010

krčily rameny, letos směle kráčí ulicí a halí
všechny romantiky i ty, kdo mají smysl
pro humor.

Na pláži

Zajímavosti, fakta

Č

ísla: přes 1 100 vystavovatelů z více
než 44 zemí.
Ne padělkům! Služba funguje
na veletrhu MIDO již 15 let, na dotazy
odpovídá právnička z kanceláře zabývající
se potíráním padělků. Konkrétně radí, jak
se padělání, hlavně u slunečních brýlí,
bránit. Důležitá je důslednost, ochrana
vlastních značek, informování veřejnosti
o zdravotní závadnosti padělků. Padělatelé
každý rok připraví seriózní optické firmy
o 15 % zisku.
Kampaň Stojím při MIDU. Byla spuštěna před rokem a je určena na prevenci
slepoty dětí v Etiopii. Každý návštěvník se
1 eurem podílel na prevenci šerosleposti,
což je druh slepoty vyvolané nedostatkem
vitaminu A, která se projevuje hlavně u dětí
v rozvojových zemích. Každé euro znamená dávku vitaminu A pro potřebné.
Téma Chraň si svůj zrak. MIDO spolupracuje s Kolegiem pro ochranu zraku,
které od roku 1972 poskytuje informace
ohledně zraku a zdraví. Upozorňuje hlavně
na potřebu chránit zrak dětí a řidičů. Přes
polovinu rodičů zapomíná na to, že před
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zahájením školní docházky by měli nechat
dětem vyšetřit zrak. Mnoho dětí má také
amblyopii (syndrom líného oka). Alarmující je zjištění, že 32 % italských řidičů nemá
v pořádku zrak.

Trendy na rok 2010
Hra se šarlatem
Od jahodové, přes tulipánovou až
po barvu rybízu. V zimě červená opanovala
módní mola, letos si podmanila brýle –
velké, nepřehlédnutelné. Čočky barevně
ladí s obrubou.

Módní průmysl znovuobjevil modrou
ve všech jejích odstínech: indigová, lapis
lazuli, kobaltová modř, barva nebes, moře...
Je to barva mystická, barva harmonie, pro
rok 2010 jako stvořená.

Návrat osamělých „íkvařů“
Vraťme se do 70. let s hranatými
rámy brýlí, přimíchejme trochu rocku
nebo noblesy a máme tady oživené retro
jako vyšité. Začalo to ošklivkou Betty – ty
brýle na jejím nose byly velké plastové
neelegantní „cosi“. Nosili „to“ taky hlavně
„íkvaři“ v sitcomech z 80. let. Dnes bychom
je nazvali ajťáci. Tento typ brýlí si v dnešní
době zamilovaly osobnosti jako Scarlett
Johansson, Dita von Teese, Moby nebo
Johnny Depp.

Pel běloby
Ženská tajemná barva nevinnosti letos
září, ať už sama o sobě, nebo zdobená
jemnými kamínky. Bílá barva je věčná, minimalistická, jemná, zároveň živá. Nikdy ji
nepřehlédnete – ve dne se tváří decentně,
večer odvážně.

Tlukot křídel aneb retro
láska na první pohled
Hovoříme o návratu brýlí ve tvaru
motýlích křídel z 50. let. Minulý rok stydlivě

Pod rouškou noci
Černá barva a diamanty si drží svůj
styl a šarm, ať se okolo vás děje cokoliv.
Černá je univerzální, eklektická, tajemná,
rafinovaná, elegantní a hvězdná. Tvar, který
sluší roku 2010: velké kruhové acetátové
obruby. Novinka letošního roku: motiv
krajky nanesené na obrubu laserem. Není
možné nepodlehnout...
Na základě tiskových zpráv
zpracovala redakce

NA BRÝLOVÝCH ČOČKÁCH S POVRCHOVOU
ÚPRAVOU CRIZAL FORTE NE.

Essilor® and Crizal® are registred trademark of Essilor International. © Photos CORBIS / GETTY.

NA BĚŽNÝCH BRÝLOVÝCH ČOČKÁCH
ZŮSTÁVAJÍ KAPKY VODY.
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SILMO

2010

v novém
areálu

P

ařížské setkání optiků se letos uskuteční ve dnech 23.–26. září 2010.
Veletrh se zaměří především na doprovodné akce: workshopy, fóra, trendy
a inovace. Konat se bude také světové
sympozium na téma „Optické technologie“. Nově bude pojata také soutěž Zlaté
Silmo (Silmo d´Or) – její kategorie byly totiž
zjednodušeny a zpřehledněny.

Hlavní informací je však to, že se veletrh uskuteční v novém areálu, na severním
výstavišti Paříž Villepinte. Tento technicky
vyspělý výstavní komplex je určen především pro špičkové odborné veletrhy.
SILMO tak potvrzuje svou odbornost
a profesní úroveň ve světě optiky a zkvalitňuje podmínky nejen pro vystavovatele,
ale i pro návštěvníky z celého světa.
Místo (zastávka Parc des Expositions)
je snadno dostupné z centra Paříže rych-

lým příměstským vlakem RER, na jehož trase B se nachází jak letiště Roissy-Charles de
Gaulle (odtud je to na výstaviště 5 minut),
tak letiště Orly (zde počítejte s hodinovou
cestou). Linkou B, která jezdí každých
10 minut, se dostanete také do centra
Paříže. Na výstaviště se lze dostat také
zdarma pomocí kyvadlových autobusů,
které budou jezdit na výstaviště z centra
Paříže od stanice metra Porte Maillot a také
z letiště Roissy CDG (se zastávkami u přilehlých hotelů). Autem se na veletrh lze
dopravit po dálnicích A1, A3, A86 a A104.
(Více lze o výstavišti a možnostech dopravy najít na www.francouzskeveletrhy.cz/
praktické informace.)
„Hospodářská krize zdůraznila potřebu
zaměřit se na to, co je podstatné, aniž
by bylo obětováno to vedlejší,“ řekl Guy
Charlot, prezident veletrhu Silmo. „Naší
prioritní snahou je zlepšit všechna stávající specifika veletrhu – prostory vstupů
a přijetí návštěvníků, představení trendů,
pohostinnost, pohodlí na veletrhu – a současně vybudovat nový, efektivnější veletrh
s jasným cílem: poskytnout kompletní
nabídku odborné veřejnosti.“
Všichni zájemci o svět brýlí, čoček
a optických technologií si jistě najdou
v Paříži to, co je zajímá: ať už jsou to expozice, nebo workshopy. Stačí tedy sbalit
zápisník a tašku a vyrazit v září směrem
Paříž Villepinte.
Na základě tiskových zpráv
zpracovala redakce
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Desetiletí

silikon-hydrogelových
čoček
Část 2

Další aspekty silikon-hydrogelových
materiálů a jejich povrchové vlastnosti

V

první části této dvojdílné série jsme
probírali různé klinické vlastnosti
silikon-hydrogelových materiálů
a kontaktních čoček používaných v současnosti. Vedle vztahu kyslíku a silikonhydrogelů bylo poukázáno na potenciální
snížení symptomů nedostatečného komfortu nošení a pocitu suchosti na konci
dne. Ve druhé části se budeme zabývat
dalšími aspekty silikon-hydrogelových
materiálů a vlastnostmi jejich povrchu.
Zmíníme se o nově uveřejněných informacích o častém výskytu zánětlivých
a infekčních komplikací a o možném
budoucím vývoji silikon-hydrogelových
materiálů pro kontaktní čočky.

Mechanické vlastnosti
Silikon-hydrogelové materiály mají
obecně vyšší modul elasticity než většina
konvenčních hydrogelových materiálů
(obr. 1). To znamená, že materiál je tužší
a pravděpodobně se i klinicky jinak cho-
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vá. První dosažitelné silikon-hydrogelové
materiály obsahovaly relativně vysoký
podíl silikonu, aby splnily požadavek
vyšší prostupnosti pro kyslík, neboť byly
zamýšleny především pro nošení přes
noc. Tento vysoký obsah siloxanu vedl
ke zřetelnému zvýšení modulu elasticity
ve srovnání s materiály HEMA.
Vyšší modulus umožnil snazší manipulaci a potenciálně delší životnost.
Přesná aplikace čočky však byla poněkud
obtížnější než u čoček z dosavadních
hydrogelových materiálů. Plochá, tužší
čočka nepřilne tak dobře na rohovku, což
může vést ke snížení komfortu. Způsobuje to dotyk okraje čočky s rohovkou. Se
zavedením Lotrafilconu A se změněným
strmým zakřivením se na trhu objevil
typ, který byl optimální pro vyšší počet
nositelů. Dumbleton se spolupracovníky
zjistil u 23 % účastníků výzkumu vyšší
komfort s příkřejším zakřivením. Mezitím
jsou k dispozici silikon-hydrogelové čočky
s více zakřiveními.
Na základě vyššího modulu silikonhydrogelových čoček je manipulace
i komfort často lepší, začíná-li se s příkřejším zakřivením. Nevhodně aplikovaná čočka z tužšího materiálu způsobí mechanické

1,0
0,8
0,6
0,4

Lotrafilcon A

Balafilcon A

Lotrafilcon B

Asmofilcon A

Comfilcon A

Senofilcon A

Narafilcon A

pHEMA

0,0

Omafilcon A

0,2

Materiál kontaktní čočky

obr. 1

Modul elasticity různých silikon-hydrogelových materiálů a tradičních
hydrogelových materiálů (hodnoty
udávané výrobci, neověřené standardními metodami) ▲

obr. 2

Léze epitelu (SEALS) vznikající při
nošení silikon-hydrogelové čočky
s vysokým modulem ▼
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Galyfilcon A

Jsou to jemné, obloukovité léze epitelu v horních částech rohovky, vyskytující se především mezi 10. až 2. hodinou.
Leží obvykle 1–3 mm od okraje rohovky,
za normálních okolností jsou překryty
horním víčkem a zdůrazní se po přibarvení
fluoresceinem (obr. 2).
Léze jsou široké 0,5 mm a dlouhé
2–5 mm, často mají nezřetelný okraj. Mohou se vyskytovat oboustranně a jsou zcela
bez příznaků. Na cílený dotaz nositel čoček
odpovídá, že občas má lehký pocit cizího
tělíska v oku, cítí zhoršený komfort a lehké
dráždění z pocitu přítomnosti čočky. Jen
zřídka jsou přítomny příznaky zánětu. Občas kontaktolog zjistí překrvení limbálních
cév nebo difuzní infiltraci. Hloubka rohovkových lézí SEALS kolísá mezi jemnými
povrchovými otisky až po léze, zasahující
celou epiteliální vrstvu.
Výskyt lézí při nošení konvenčních
hydrogelových čoček je nepatrný. Po zavedení silikon-hydrogelových čoček stoupl
počet lézí, především u dlouhodobého
nošení.
Existuje více teorií, které se vyjadřují
k etiologii výskytu lézí SEALS. Patří sem
mechanický tlak nebo ztenčení slzného
filmu v oblasti horního limbu na základě
tlaku okraje horního víčka a okraje čočky,
nižší přívod kyslíku z důvodu zesíleného
okraje čočky a dehydratace epitelu.
Zvýšený počet nálezu lézí SEALS při
používání silikon-hydrogelových čoček
s vyšším modulem hovoří nepochybně
pro mechanickou teorii, zřejmě k tomu

silikon-hydrogely

1,4

Etafilcon A

Obloukovité léze
vrchního epitelu
(SEALS)

tradiční hydrogelové materiály

Modul (MPa)

dráždění a tím různé klinické komplikace.
Jsou to především obloukovité léze epitelu
(SEALS), papilární konjunktivitida (CLPC)
a výskyt mucinových příměsí, které jsou
hlavním problémem při dlouhodobém
nošení. Je nutno říci, že kvůli těmto mechanickým komplikacím zavedení nových
silikon-hydrogelových materiálů poněkud
zvolnilo. Bylo to způsobeno nižším modulem těchto materiálů, dostupností různých
hodnot zakřivení a změnami designu
zadní plochy čočky u tzv. „čoček první
generace“.

Změny jsou dobře zjistitelné při everzi
horního víčka. Tarzální spojivka je zhrublá
a hyperemická, změny jsou variabilní
a mohou být difuzní nebo lokálně ohraničené (obr. 3).
Výskyt papilární konjunktivitidy je
častější při dlouhodobém nošení silikonhydrogelových čoček. Bylo uveřejněno, že
ročně je postiženo 3–7 % dlouhodobých
nositelů čoček první generace. V novějších
studiích je udáván nižší počet, a to po aplikaci příkřejšího zakřivení čoček z nových
materiálů s nižším modulem.
Většina případů papilární konjunktivitidy u nositelů silikon-hydrogelových
čoček je podmíněna mechanicky. Obtíže
rychle zmizí, přestane-li nositel čočky nosit. Jakmile se stav normalizuje, mohou se
čočky zase používat, je však třeba upravit
schéma nošení, přejít na denní nošení
nebo změnit čočky a užívat ty s nižším
modulem.

Usazeniny na zadní
ploše čočky (mucin)

obr. 3

Papilární konjunktivitida po dlouhodobém nošení silikon-hydrogelové čočky
s vysokým modulem

však přispívají u různých nositelů i jiné
faktory. Z klinického hodnocení vyplývá,
že léze SEALS se vyskytují méně často
u materiálů s nižším modulem a že častost
výskytu ve srovnání s prvními silikon-hydrogelovými čočkami je mezitím nižší.

Papilární
konjunktivitida
indukovaná
kontaktními čočkami
(CLPC)
Jedná se o častou komplikaci, která
postihuje především tarzální spojiv-
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ku horního víčka. Na její etiologii se
podílejí různé faktory. Je popisována
jako alergická reakce na bílkovinné
usazeniny na povrchu čočky. Stejně
tak může být vyvolána mechanickým
traumatem. Silikon-hydrogelové čočky
první generace mohly přispět k vyššímu
výskytu papilární konjunktivitidy silnějším mechanickým drážděním povrchu
spojivky víčka na základě vyššího modulu, změnami metabolismu povrchové
plochy i mechanick ým drážděním
okrajem čočky.
K subjektivním pocitům patří snížený
komfort, pocit cizího tělíska a svědění.
Ráno může být oko zahleněné, vyšší
zahlenění se v pokročilejším stadiu může
projevit sníženým viděním, způsobeným
posunem čočky při mrkání. Tyto příznaky
se objevují rychleji, než by tomu bylo
u imunologické reakce.

Mucinové částečky se občas vyskytnou asi u 50 % nositelů silikon-hydrogelových čoček při dlouhodobém nošení,
u denního užívání je výskyt nižší. Objevují
se jako jemné, okrouhlé usazeniny různé
velikosti i jasu v slzném filmu za čočkou.
Mohou být za čočkou rozptýlené,
nebo tvořit hrudky. Čím plošší je aplikace,
tím více mucinových částeček můžeme
nalézt. Nezpůsobují žádné symptomy ve smyslu sníženého vidění nebo
komfortu a nejsou příčinou jakéhokoliv
patologického poškození oka. Mucin
zmizí s vyjmutím čočky pohybem víčka.
Přetrvává nepatrné zdrsnění povrchu
epitelu, které je ihned vyrovnáno slzami.
Při nabarvení fluoresceinem nalezneme
„skvrnky“, výrazněji jsou fluoresceinem
vyznačeny jemné vroubky. Mucinové částice sestávají především z mucinu, slzných
bílkovin a nepatrného množství lipidů. Obsah je výsledkem součinnosti zadní plochy
čočky a slzného filmu: při mrkání se spojují
jednotlivé jemné součástky a vytváří se tak
větší seskupení. Vyšší modul silikon-hydrogelových čoček k tomuto mechanickému
fenoménu nepochybně přispívá, ale roli
mohou hrát i čisticí preparáty.

příloha Kontaktní čočky

Konjunktivální
epiteliální vlákna

Usazeniny
na kontaktní čočce
Typem a množstvím usazenin při
používání silikon-hydrogelových čoček se
zabývá řada studií. U těchto materiálů se
vyskytuje významně méně bílkovinných
částic než u konvenčních čoček. Většina

1,6
1,4

AIR OPTIX
NIGHT & DAY

1,2
Modul (MPa)

Tento fenomén byl poprvé popsán
v roce 2005 u uživatelů silikon-hydrogelových čoček s prodlouženým nošením.
Konjunktivální epiteliální vlákna, která
dobře přijímají barvu fluoresceinu, jsou
buď odrýpnutá vlákna epitelu nebo jakoby zkroucená tkáň, odloučená okrajem
čočky. Nalézáme je přibližně 0,5 až 1 mm
od okraje čočky v dolních i horních kvadrantech a mapují hraniční body okraje
čočky při jejím posunu. Jejich velikost
kolísá mezi 0,1–0,5 mm při denním nošení
až po 9 mm při trvalém nošení. Vyskytují
se přibližně u 3 % uživatelů při denním
nošení a u 37 % uživatelů při nošení
trvalém (obr. 4 ).
Etiologie je pravděpodobně mechanicky podmíněná a závisí jak na modulu
materiálu, tak na formě okraje čočky.
Nově bylo zjištěno, že epiteliální vlákna se
vyskytují častěji u čoček z Lotrafilconu A,
které mají méně zaoblený profil okraje než
čočky z Balafilconu A. Nositelé s výskytem
epiteliálních vláken nemají žádné obtíže.
Zdá se, že neskrývají žádné nebezpečí, závěry však bude možné učinit až po delších
zkušenostech.
Jak již bylo popsáno, v případě pevnějšího hydrogelového materiálu mohou
nastat mechanické komplikace. Na obr. 5
je znázorněn vztah mezi modulem a obsahem vody u užívaných skupin se siloxanem. Materiál s vyšší propustností pro
kyslík (Dk) má obecně i vyšší modul.
Nové silikonové materiály byly vyvíjeny s ohledem na denní nošení, přičemž
byl kladen důraz na rovnováhu mezi kyslíkem a ostatními produkty, aby byl zvýšen
komfort nošení. Snížení obsahu silikonu
vede k vyššímu obsahu vody v čočce a tím
k nižšímu modulu tak, aby byla snížena
možnost mechanických komplikací.
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Vztah mezi modulem a obsahem vody
u silikon-hydrogelových čoček ▲

obr. 4

Konjunktivální epiteliální vlákna ▼

těchto proteinů, uložených především
na povrchově upravených materiálech, je
denaturovaná, neaktivní. To má velký význam, protože denaturované proteiny jsou
nejen obtížně odstranitelné z povrchu,
ale mohou také vyvolat imunologickou
reakci, která může být příčinou papilární
konjunktivitidy.
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Lipidové usazeniny mohou představovat značný problém. U nositelů
silikon-hydrogelových čoček se v průběhu několika dnů nashromáždí takové
množství, že může dojít ke zhoršenému
vidění. Tyto usazeniny vytvářejí typické zákaly a tukové shluky viditelné na povrchu
čočky. Je obecně známo, a to především
u silikon-hydrogelových materiálů, že
účinnou metodou je tření čočky a opláchnutí povrchu při jejím čištění. Je dokázáno,
že množství usazenin se významně sníží
či zcela odstraní jednoduchým setřením
prsty a použitím víceúčelového čisticího
prostředku nebo roztoků na bázi peroxidů. U malé skupiny nositelů, u nichž ani
tato metoda není úspěšná, se doporučuje výměna čoček častěji – každé 2 až

obr. 6

Poškození rohovky při použití určité
kombinace čočky a roztoku

4 týdny. Pomoci může i použití čisticího
prostředku s obsahem alkoholu. Pacienti
s dysfunkcí Meibomských žláz mají větší
obtíže s tukovými usazeninami. Proto je
důležité při afekcích okrajů víček použít
přísná hygienická opatření.

Kompatibilita
kontaktní čočky
a prostředků péče o ně
Tato otázka vzbudila velký zájem
a zapálený výzkum. Známé případy ukazují
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na to, že na rohovce mohou vzniknout
změny, způsobené použitými čisticími
prostředky. Změny mohou být tečkovité,
prstencovité nebo na celé ploše rohovky
(obr. 6).
Andrasko a Ryen zkoumali ve svých
studiích řadu prostředků s cílem kvantifikovat změny na rohovce. Zkoumali různé
kombinace (čočka/použitý prostředek)
a stupeň poškození rohovky v pěti oblastech rohovky v odstupu 2 a 4 hodin
a výsledky zpracovali v průměrných hodnotách. Zjistili výrazné změny při určitých
kombinacích. Poukazují na nižší procento
indukovaných poškození při použití čoček
z materiálu Comfilcon A i Senofilcon A.
Všechny testované silikon-hydrogelové čočky vykazují při použití roztoků
na bázi peroxidu nižší poškození rohovky
než víceúčelové roztoky.
Institut pro výzkum oka (IER) v Austrálii
vypracoval obdobnou studii „IER-Matrix“,
postup však byl rozdílný. Oči nebyly vyšetřovány po 2 hodinách nošení. Účastníci
výzkumu nosili čočky 3 měsíce a používali určité systémy péče – celkem bylo
zkoumáno 20 kombinací. Studie ukazuje,
jak se v prvních měsících vyvíjejí změny
na rohovce při určitých kombinacích.
Studie sice vykazuje odlišné výsledky,
s Andraskem však souhlasí v tom, že při
použití peroxidových čističů je poškození
rohovky nejnižší.
Tento problém již zná mnoho kontaktologů. Jaké klinické následky mají tyto
tečkovité mikrocyty? Andrasko udává, že
postižení nositelé si častěji stěžují na snížený komfort. Jiní udávají, že neexistuje
souvislost mezi skutečným nálezem změn
a subjektivním pocitem nositele čočky a že
většina nositelů s tímto typem poškození
rohovky nemá žádné symptomy.
Neexistují žádné důkazy pro to, že
jedinec s těmito změnami na rohovce je
predisponován pro závažnější komplikace,
např. pro mikrobiální keratitidu. Novější
studie ovšem ukazují, že poškození rohovky způsobené čisticími prostředky má výrazné následné působení na funkci epitelu
jako bariéry a je třeba se mu vyhýbat.
Ideální čas pro sledování změn na rohovce, způsobených prostředky péče, je
2 až 4 hodiny po nasazení čoček. Provádět
kontrolu v této době má smysl především
tehdy, když se objeví pocit sníženého
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komfortu u dobře zvolené čočky. I když je
toto poškození rohovky obvykle symptomatické, je dobré vždy použít fluorescein,
neboť při použití žlutého filtru se poškození nejlépe zvýrazní. Je důležité vědět,
jaký prostředek péče klient používá. Je
dobré vždy doporučit vhodný prostředek
a věnovat této otázce pozornost.

Zánětlivé a infekční
komplikace
Přes výrazné přednosti silikon-hydrogelových čoček ve vztahu k propustnosti
pro kyslík se objevují stále nové komplikace, a to především při nošení čoček přes
noc. Této otázce se věnují četné studie.
Při všech epidemiologických studiích je
důležitá definice podmínek možného
působení na hodnocení incidence a prevalence. Proto je obtížné udávat přesné
počty zánětů, protože výsledky různých
studií jsou založeny na různých kritériích
hodnocení. Výzkumnice Szczotka-Flynn
a její tým hodnotili riziko rohovkových infiltrací v souvislosti se silikon-hydrogelovými
čočkami a jejich dlouhodobým nošením
ve srovnání s hydrogelovými čočkami
s nízkými hodnotami Dk při dlouhodobém nošení. Zjistili, že když aplikují tezi
„přítomnost (nebo nepřítomnost) infiltrátů
nezávisle na jejich velikosti“, je riziko rohovkových infiltrací po 30 nocích trvalého nošení silikon-hydrogelových čoček zhruba
dvojnásobné ve srovnání s hydrogelovými
čočkami s nízkou hodnotou Dk, pokud se
nosí 6 nocí prodlouženého nošení. Došli
k závěru, že 30denní nošení může být
vyšším rizikem než samotný silikon-hydrogelový materiál.
Před nedávnem zazněl hlas, že výsledky práce výzkumnice Szczotka-Flynn
a údaje, které podporují riziko infiltrací
při trvalém 30denním nošení silikonhydrogelových čoček, je možno v podstatě podpořit: riziko obnáší 3–4 % pro
oko a rok ve srovnání s 1–2 % při použití
hydrogelových čoček na prodloužené
nošení po dobu 6 nocí. To znamená, že
kontaktologové, kteří doporučují silikonhydrogelové čočky pro trvalé nošení, by
měli raději doporučovat výměnu po 6
nocích a ne po 30 nocích. Dřívější zkoušky
na toto téma s jedním materiálem ukázaly,

Proměnlivé faktory

Dané faktory

nošení čoček přes noc

< 6 měsíců prodlouženého nošení

> 6 nocí trvalého nošení

mužské pohlaví

používání čoček o dovolené

nošení čoček v zimních měsících

plavání bez brýlí a dezinfekce

vyšší sociálně-ekonomický status

mytí rukou

nižší věk

nedostatečná hygiena
nedostatečná hygiena pouzdra
špatný zdravotní stav
nákup čoček přes internet
kouření
že riziko při 30 dnech nošení není větší
než při prodlouženém nošení po dobu
6 nocí.
Na základě zkušeností existuje výrazná korelace mezi nočním nošením
čoček (především dobou trvání tohoto
používání) a zvýšeným rizikem zánětlivých a infekčních komplikací. Různí autoři
identifikovali rizikové faktory a rozdělili je
na 2 skupiny, viz tabulka 1.
Výskyt mikrobiální keratitidy při nošení
konvenčních kontaktních čoček se obecně
udává u 4 z 10 000 uživatelů. Bylo zjištěno,
že toto riziko se při prodlouženém nošení
zvýší asi 5x.
Původně se předpokládalo, že riziko
mikrobiální infekce by u silikon-hydrogelových materiálů mělo být nižší. Výsledky
vyšetření však ukázaly, že riziko jak při denním nošení, tak při dlouhodobém používání je stejně vysoké jako u konvenčních
hydrogelových materiálů. Přes srovnatelný

tab. 1

Proměnlivé a dané rizikové faktory pro
vznik mikrobiální keratitidy
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čočky pro vysoké myopie, pro pediatrii
i jako kosmetické čočky s protetickým
zabarvením, stejně jako čočky z materiálu
Definitive pro keratokonus.

Jak se změnila
kontaktologická
praxe po zavedení
silikon-hydrogelových
materiálů?

výskyt u obou materiálů se však ukazuje, že
u silikon-hydrogelových materiálů je těžší
a dlouhodobější postižení méně časté.
Faktorem, který by mohl být určující
pro relevanci mikrobiální keratitidy a zánětlivé reakce, by mohl být vztah patogenních
organismů a materiálu kontaktních čoček.
V mnoha studiích byl zkoumán in vitro
vztah bakterií a akantaméby na povrchu
silikon-hydrogelů. Některé vyšetřované
povrchy vykazovaly větší plochy bakteriální adheze na povrchu než konvenční
hydrogely. Nesouviselo to pouze s povrchovou hydrofobií těchto materiálů, ale
také s vyšší propustností pro kyslík, která
spojení bakterií a vytváření biofilmu přímo
podporuje. U silikon-hydrogelů bylo zřetelné znatelně vyšší ulpívání akantaméby
na povrchu než u konvenčních hydrogelů.
Silikon-hydrogelové materiály první generace z Lotrafilconu A mají zřetelně vyšší
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afinitu k akantamébě než materiály druhé
generace z Galyfilconu A a z hydrofilního
materiálu Etafilcon A, i když se u nich
bakteriální film také vyskytuje. Je nutno
si uvědomit, že tyto výsledky jsou pouze
laboratorní a že přednost vyšší propustnosti pro kyslík u silikon-hydrogelových
materiálů může snížit pravděpodobnost,
že epitel rohovky je kvůli napadení
bakteriemi náchylnější. Důležitý závěr je
ten, že nositelé kontaktních čoček mají
být na tato rizika upozorněni, především
pohybují-li se v prostředí s větší pravděpodobností napadení bakteriemi (např.
plavecké bazény a whirlpooly).

Terapeutické indikace
Silikon-hydrogelové čočky jsou stále
častěji používány jako terapeutické prostředky. Mnohé terapeutické čočky jsou
aplikovány trvale proto, aby došlo ke snížení bolesti a hojení povrchových afekcí.
Nošení přes noc je nutností tam, kde je
nasazování a vyjímání čočky spojeno
s bolestí, poškozením epitelu a zvýšeným
rizikem infekce. Silikon-hydrogelový materiál nabízí na základě zvýšené propustnosti
pro kyslík jasné přednosti. Přísun kyslíku
není redukován, tím je zlepšeno hojení
i regenerace tkání. Mnohé studie dokazují
výhodu aplikace u dospělých i u dětí.
V současné době je institucí FDA
i odpovídajícími evropskými organizacemi
doporučen k ošetření různých akutních
i chronických stavů materiál Lotrafilcon A, Balafilcon A a Senofilcon A, slouží
totiž v kontaktních čočkách terapeuticky.
V nemocnicích mohou být k dispozici
i individuálně zhotovené čočky ze silikonhydrogelu, jako např. afakické krycí čočky,

V roce 2003 činil podíl těchto materiálů ve Velké Británii 3 %. To znamenalo
vzestup o 32 % proti roku 2002, i tak to však
představovalo nízký podíl na používání
tradičních jednodenních čoček, který činil
45 %. Od té doby počet stále stoupá, v roce
2006 nastal vzestup o 20 % a v roce 2007
již tvořil plných 21 % trhu s kontaktními
čočkami.
Jednodenní čočky mají stále největší
podíl na trhu hydrogelových čoček. Silikon-hydrogelové kontaktní čočky první
generace byly původně uvedeny na trh
pro dlouhodobé používání. 96 % čoček
určených pro dlouhodobé používání je
ze silikon-hydrogelových materiálů. Tato
modalita v současné době tvoří 7 % nových a 13 % následných aplikací, což je
důkazem rychle rostoucí obliby těchto čoček k dennímu nošení i k příležitostnému
nošení přes noc. Pozitivně je hodnocena
snášenlivost i komfort nošení.
Pokud chtěl dosud kontaktolog aplikovat silikon-hydrogelové čočky první
generace, byl omezen úzkou volbou materiálu i parametrů. V současné době může
být většina nositelů uspokojena – ke korekci vysokých refrakčních vad existuje
velký výběr parametrů včetně torických,
multifokálních i speciálních čoček.

Nový vývoj
Původně byl vývoj nasměrován
k tomu, aby silikon-hydrogelové materiály
maximalizovaly propustnost kyslíku a aby
umožnily nošení přes noc bez starostí
o zásobení kyslíkem. Od uvedení silikonhydrogelů na trh na konci devadesátých
let se design mnohokrát změnil. Ukázalo
se, že pouhé přání vyvinout materiál
s optimální snášenlivostí není klíčem

příloha Kontaktní čočky

k růstu trhu s kontaktními čočkami.
Rozhodující je také praktické používání
a komfort nošení.
Hlavním problémem pro většinu nositelů čoček je komfort a zkrácená doba
nošení. Proto se výzkum a vývoj zaměřil
na optimalizaci parametrů vedoucích
ke zvýšení komfortu. Před časem byly
na trh uvedeny nové silikon-hydrogelové
čočky, které by měly tyto požadavky respektovat pomocí účinných látek a zkráceného intervalu výměny.
Čočka Air Optix Aqua firmy CIBA VISION používá vrstvení plazmy a hydrofilní
účinnou látku, která se podle výrobců spojí
s povrchovou vrstvou čočky a tím se zvýší
komfort při nasazení. Použití materiálu
Lotrafilcon B zvýší odolnost proti usazeninám oproti původnímu materiálu.
Čočky Avaira firmy Cooper Vision
(Enfilcon A, před časem byly uvedeny
na trh v USA jako silikon-hydrogelové
čočky k dennímu nošení s dvoutýdenním
intervalem výměny) mají podobnou technologii jako Comfilcon A. Nutnost péče
o povrch je snížena, což vede k zajištění
jejich používání. Tato čočka je vybavena
sférickou optikou a UV filtrem.
Snahou výrobců je vývoj takového
procesu výroby, který by nabídl vysokou
snášenlivost a praktické využití při současných finančních požadavcích: výsledkem
by byla jednodenní kontaktní čočka ze
silikon-hydrogelového materiálu. Kontaktolog, který chce doporučit kontaktní
čočky, stojí před dilematem, zda doporučit
přednosti zásobení kyslíkem u silikon-hydrogelových čoček k častějším výměnám
oproti praktickému používání a flexibilitě
jednodenních kontaktních čoček.
V současné době jsou již k dostání
první jednodenní silikon-hydrogelové
čočky 1-Day Acuvue TruEye. Jsou vyrobeny
z nového materiálu Narafilcon A technologií Hydraclear® 1, která byla vyvinuta
speciálně pro denní nošení. Je to technologie, která byla poprvé použita u čoček
Acuvue Advance a Acuvue Oasys a ukazuje se jako optimální pro čočky k dennímu
používání.
Podle nejnovějších údajů patřily
jednodenní čočky v roce 2008 ve 46 %
případů k nejoblíbenějším u nových
nositelů ve Velké Británii. Celkem 120 silikon-hydrogelových materiálů tvoří 32 %

kontaktních čoček k dvoutýdenní výměně.
Z toho lze usuzovat, že jednodenní čočky
ze silikon-hydrogelového materiálu jsou
velmi zajímavou variantou, protože uživatelům nabízejí jak výbornou snášenlivost,
tak praktické používání.

Závěr
V posledních 10 letech, tj. od zavedení
silikon-hydrogelových materiálů, bylo
v rámci konferencí uveřejněno 250 fundovaných prací v odborných časopisech
a četné další články. Všechny podporují názor, že tyto materiály nabízejí vyšší komfort
i snášenlivost než hydrogely. V celkovém
počtu kontaktních čoček aplikovaných
přes noc jsou používány jen zřídka. Zlepšení vlastností silikon-hydrogelových materiálů se zřetelem na denní nošení vede rok
od roku k vyššímu počtu uživatelů čoček,
kteří je používají k dennímu nošení.
Silikon-hydrogelové materiály mají
pravděpodobně nárok zaujmout významnou část na trhu. Protože první jednodenní
čočky již byly aplikovány a další budou následovat, nepochybně bude dále vzrůstat
i jejich obliba. Zatím se nenaplnilo očekávání, že riziko mikrobiálních infekcí a častý
výskyt zánětů rohovky při nošení přes noc
bude nižší vzhledem k lepšímu zásobení
kyslíkem. To je nepochybně důležitý faktor
pro další vývoj materiálů.
Změny vlastností kontaktních čoček
vedoucí ke zlepšení výměny slz nebo výroba čoček s antimikrobiálním povrchem
by mohly snížit riziko infekcí při nošení
přes noc.
Při volbě silikon-hydrogelové čočky se
zvažuje více faktorů. Z vlastností materiálu
je to design, propustnost pro kyslík, mecha-

nické vlastnosti a obsah vody. Je nutno
mít stále na paměti, že pro spokojenost
nositele je na prvním místě komfort
nošení a kvalita vidění. Vedle toho
by měl každý kontaktolog upozornit
na nebezpečí sníženého přísunu kyslíku
a minimalizaci škodlivých účinků, aby
mohl být zvýšen komfort a redukovány
negativní projevy nošení.
Přeložila
prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura: French, K., Jones, L.: Ein Jahrzehnt SilikonHydrogellinsen, Teil 2, DOZ 8/2009, str. 74–81
Kompletní seznam odkazů je dostupný na e-mailu:
ulf.werner@laub-pr.com.
Dr. Karen French je samostatná optometristka
z Cambridgeshire ve Velké Británii. Prof. Lyndon
Jones je ředitelem Centra pro výzkum kontaktních
čoček z Waterloo v Kanadě.
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Kontaktní
čočky dnes,

skutečnost
a mýty
Odpovědi na často kladené otázky
určené pro oční specialisty, praktické
lékaře a pediatry, kteří se nezabývají
přímo kontaktními čočkami.
1. část

Úvod
Cílem tohoto dokumentu, sestaveného Evropským fórem výrobců kontaktních
čoček a prostředků pro péči o kontaktní
čočky (ECLF), je informovat specialisty,
kteří se nezabývají aplikací a prodejem
kontaktních čoček, a seznámit je s nejnovějším vývojem v oblasti kontaktních
čoček. Tento dokument si dále klade za cíl
poskytnout těmto specialistům správné
informace a umožnit jim tak s jistotou
poskytovat informace a radit těm, kteří
mají zájem nosit kontaktní čočky.
Evropské fórum výrobců kontaktních
čoček a prostředků pro péči o kontaktní
čočky (European Contact Lens Forum,
ECLF) je platformou pro výměnu názorů
mezi všemi specialisty na kontaktní čočky
a výrobci kontaktních čoček a prostředků
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pro péči o kontaktní čočky. Tvoří je (v abecedním pořadí):
• ECLSO = European Contact Lens
Society of Ophthalmology (Evropská oftalmologická společnost pro
kontaktní čočky);
• ECOO = European Council of Optometry and Optics (Evropská rada
optometrie a optiky);
• EFCLIN = European Federation of
Contact Lens Industry (Evropská federace výrobců kontaktních čoček);
• EUROMCONTACT = European Federation of National Associations and
International Manufacturers of Contact Lens and Lens Care Products
(Evropská federace národních
asociací a mezinárodních výrobců
kontaktních čoček a prostředků pro
péči o kontaktní čočky);
• IACLE = International Association of
Contact Lens Educators (Mezinárodní asociace učitelů kontaktologie).

Proč byl tento informační
dokument vytvořen?
Technologie, výroba a aplikace kontaktních čoček se neustále vyvíjejí. Učeb-

Kdo může nosit
kontaktní čočky?
Kontaktní čočky může vyzkoušet každý, od dětí po seniory. Zda pak bude čočky
skutečně nosit, závisí na stavu jeho očí,
slz a výsledku samotné aplikace. V dnešní
době je možné dodat kontaktní čočky pro
téměř všechny vady zraku.

Jaké typy kontaktních
čoček jsou v současnosti
dostupné?
Mezi nejčastěji nošené čočky patří
měkké čočky nebo čočky z novějšího
materiálu, silikon-hydrogelu. Maximální
životnost u měkkých čoček činí jeden rok,
přičemž velká část čoček je používána
podle schémat plánované výměny (např.
po 3 či 6 měsících). V drtivé většině případů se však jedná o měsíční, dvoutýdenní,
týdenní nebo jednodenní čočky. Tvrdé
prodyšné čočky (rigid gas permeable –
RGP) stále ještě existují a jsou považovány
za opticky kvalitnější než jiné materiály,
zejména pro případy komplikovaných
specifických vad zraku.

Jak je rozdělen současný
trh s kontaktními čočkami
( jaké skupiny existují
na trhu podle typů,
možných alternativ
a způsobu nošení)?
V rámci Evropy se rozdělení v jednotlivých státech liší, obecně však platí, že

měkké čočky různých typů na současném
trhu dominují (zabírají přibližně 95 %).
Tvrdé kontaktní čočky hrají menší, i když
důležitou roli – některé oční vady je možné
řešit pouze s jejich pomocí. Největší podíl
na trhu v Evropě zaujímají jednorázové
měsíční a denní čočky (dělí se o něj zhruba
stejnou měrou), následují je čočky týdenní
a dvoutýdenní a poté následují čočky
čtvrtletní a roční.
Co se týče způsobu nošení čoček,
méně než 5 % klientů každodenně s čočkami i spí. Více jich spí s čočkami jen
příležitostně (až 30 % nositelů) a naprostá
většina klientů nosí čočky pouze v bdělém
stavu (což pro některé může být i v noci).
Dalším kritériem je intenzita jejich používání – zda jsou čočky nošeny příležitostně,
částečně, nebo nepřetržitě. Asi 25 % klientů nosí kontaktní čočky pouze příležitostně
(méně než 1–2krát týdně). Přibližně stejný
počet klientů nosí čočky 3–5krát do týdne
(částečně) a 50 % klientů nosí čočky téměř
každý den (6–7 dnů v týdnu – podle údajů
poskytnutých federací EUROMCONTACT
a výrobci kontaktních čoček a prostředků
pro péči o kontaktní čočky).

Jak jsou skupiny čoček
definovány a jaké jsou
jejich výhody a nevýhody?
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nice a vzdělávací materiály uvádějí často
již zastaralé informace a nekorespondují
se současným stavem věcí. Specialisté,
kteří se nezabývají přímo aplikací kontaktních čoček, praktičtí lékaři a pediatři
slýchají často dotazy od svých pacientů
na kontaktní čočky, měli by proto být
seznámeni s nejnovějším vývojem a dostatečně znát současnou situaci v oblasti
kontaktních čoček, aby mohli poskytnout
správnou radu.
Evropské fórum výrobců kontaktních
čoček a prostředků pro péči o kontaktní
čočky (ECLF) chce prostřednictvím tohoto dokumentu aktualizovat poznatky
specialistů, kteří se nezabývají aplikací či
prodejem kontaktních čoček, aby mohli
spolehlivě a správně informovat pacienty
a poradit jim s kontaktními čočkami.

nošení a nepřetržité nošení. Denní nošení (daily wear – DW) znamená nošení
v bdělém stavu klienta. Flexibilní nošení
(flexible wear – FW) je převážně denní
nošení s příležitostným přespáním
s čočkami. Prodloužené nošení (extended wear – EW) znamená spánek
s čočkami maximálně 6 nocí po sobě,
po kterých následuje noc bez čoček.
Nepřetržité nošení (continuous wear
– CW ) znamená pravidelný spánek
s čočkami po dobu až 30 dní nebo nocí
(EW a CW závisí na tom, zda jsou dané
čočky schválené pro takový způsob
používání).
Výhody a nevýhody
jednotlivých skupin (ve zkratce)
Jednorázové denní čočky nepotřebují žádné čištění nebo prostředky
pro péči o kontaktní čočky. Jsou ideální
pro příležitostné nošení. Při každém
použití se nasazuje nová, čistá čočka.
Tento fakt z nich činí variantu s velmi

Zaprvé, frekvencí výměny: jednorázové denní (daily disposables – DD), týdenní
(weekly – W), dvoutýdenní (bi-weekly –
BW), měsíční (monthly – M), čtvrtletní
(quarterly – Q) a roční (yearly – Y). Frekvence je určena dobou mezi jejich prvním
použitím (nasazení čočky do oka) a jejich
vyřazením, a to bez ohledu na objem času,
po který byla čočka skutečně nošena.
Zadruhé, podle způsobu nošení: denní nošení, flexibilní nošení, prodloužené
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ných čoček na klienta a rok (až 730 čoček)
a speciální výrobní metoda, vycházející
z těchto objemů.
Týdenní, dvoutýdenní a měsíční čočky
se ve svých výhodách příliš neliší. Zpravidla
se vyrábějí ve více variantách než jednorázové denní čočky, čímž je umožněn lepší
výběr a aplikace. Nevýhodou je potřeba
péče (a uchovávání), což z nich činí méně
upřednostňovanou variantu, než jsou
jednorázové jednodenní čočky pro příležitostné nošení. Vzhledem k mnohem
nižším nákladům na čočku není žádnou
katastrofou, pokud se čočka během manipulace ztratí nebo se roztrhne.
Čtvrtletní, půlroční a roční čočky se
dnes používají pouze v případech, kdy
nejsou potřebné parametry (velikost, tvar,
dioptrická hodnota atd.) dostupné v rámci
systému jednorázových čoček. Delší doba
používání čoček s sebou nese větší riziko
komplikací a vyžaduje větší péči. Náležité
výrobní metody (větší počet variant, větší
flexibilita) tyto čočky prodražují. Protože
musí vydržet manipulaci po dobu až
jednoho roku, musí být mnohem silnější,
což znamená, že jsou méně pohodlné
a propouští méně kyslíku. Poslední nedostatek je možné překonat použitím nových
silikon-hydrogelových materiálů.
Všechny výše uvedené výhody a nevýhody platí u čoček, které jsou používány
v souladu s doporučeními výrobce.

Odkdy je možné nosit
kontaktní čočky?

foto © forestpath

malým počtem komplikací – pokud jsou
používány v souladu s doporučeními
výrobce. Jednorázové denní čočky jsou
také upřednostňovanou volbou pro
citlivé nebo alergické oči (sezonní alergie
nebo alergie na čisticí roztok). Pohodlí je
vysoké, ale vyšší může být i cena. Pokud
jsou nošeny příležitostně nebo částečně,
vyrovnají se cenově týdenním, dvoutýdenním a měsíčním čočkám. Pokud je
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klient nosí každý den, mohou stát více.
Při kalkulaci a srovnávání nákladů je však
nutné k ceně týdenních, dvoutýdenních,
měsíčních a ročních čoček připočítat
také ještě cenu prostředků pro péči
o kontaktní čočky. Nižší náklady na čočku
neznamenají nižší kvalitu čočky. Protože
klient srovnává každý den, vysoká kvalita
je nutným předpokladem. Nízkou cenu
za čočku umožňuje velký objem vyrábě-

Čočky je možné nosit od jednoho
týdne po narození – v takových případech se však jedná o děti, které se narodí
s šedým zákalem, jenž je v zájmu dalšího
vývoje zraku odstraněn. Dítě potřebuje
permanentní korekci, avšak nemůže nosit
brýle. Tady jsou kontaktní čočky dobrým
řešením, neboť absence brýlí (a tím korekce) by znamenala doživotní poškození
zraku. Bez patřičného prostředku (brýlí,
kontaktních čoček) by dítě nemohlo
správně absolvovat školu.
U mládeže se korekce brýlí velmi často
mění, někdy i každého půl roku. Při používání brýlí je pak nutné pokaždé nechat
vyrobit nové brýlové čočky a dokonce
i brýle, protože se často ztratí či rozbijí.
Dnešní kontaktní čočky a jejich častá
výměna umožňují rychlé překontrolování
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a změnu dioptrické hodnoty vždy před
zakoupením dalšího balení (každých 3–6
měsíců). Z pohledu rizika infekce jsou
za bezpečnější a pro děti ideální považovány tvrdé propustné čočky. Celodenní
aplikace nejlepší korekce má pozitivní
vliv na vývoj oční vady. Také myopii (krátkozrakost) je možné zvládnout pomocí
tvrdých čoček, i když tento koncept je stále
ještě sporný. Několik studií také prokázalo
pozitivní vliv čoček na sociální integraci
dětí ve srovnání s dětmi, které nosí brýle.
Z těchto důvodů jsou kontaktní čočky pro
děti prospěšnou volbou.

Jsou všechny kontaktní
čočky stejné z pohledu
zachování dlouhodobého
zdraví oka?
Všechny typy kontaktních čoček
mohou vyvolat dlouhodobé změny oční
tkáně, zejména pokud nejsou pravidelně
monitorovány, nebo pokud nejsou nošeny a ošetřovány podle instrukcí očního
specialisty nebo výrobce. Tyto změny
nutně neznamenají konec nošení kontaktních čoček. Do značné míry to závisí
na individuální potřebě kyslíku konkrétního oka – na objemu kyslíku dodaném
přes materiál čočky, na stavu slzného
filmu a na mnoha dalších faktorech, které
mohou způsobit problém, ať už se jedná
o jakoukoliv čočku. Obecně se o něco
méně problémů vyskytuje při dlouhodobém nošení tvrdých propustných čoček,
ale zdá se, že novější silikon-hydrogelové
materiály vykazují vysokou propustnost
pro kyslík a umožňují nosit čočky několik
let, dokonce desetiletí.

Jak vypadá v současnosti
péče o čočky?
V současnosti je péče o čočky mnohem jednodušší než v minulosti. Není je
již potřeba ani převařovat, ani střídat různé
roztoky v časově náročných procedurách.
Současné roztoky jsou víceúčelové, typu
„vše v jednom“. Roztoky mohou být různě
kompatibilní s různými typy materiálů,
ze kterých jsou čočky vyrobeny. Proto je
důležité používat pouze doporučené roztoky. Nejnovější generace víceúčelových
roztoků je namíchána tak, aby umožnila
ošetřit všechny typy měkkých čoček
včetně silikon-hydrogelových. Důležité je

vždy čočky v těchto roztocích promnout
a propláchnout.
K dispozici jsou i moderní jednorázové
systémy založené na peroxidu vodíku,
které jsou rovněž kompatibilní se všemi
materiály používanými při výrobě kontaktních čoček.
Používání roztoků je oproti minulosti
také časově méně náročné, neboť čočky
jsou vyměněny ještě předtím, než se v nich
nastřádají usazeniny, které by mohly mít
vliv na zdraví, pohodlí a vidění oka. Zkrácená doba používání čoček umožňuje zjednodušit péči o čočky a odstranit chemicky
složité čištění a ošetření čočky.
Ať už klient používá jakýkoliv roztok, je
důležité neměnit systémy bez konzultace
se specialistou na kontaktní čočky a používat pouze roztoky, které jsou k tomu
určené a označené.
Uchovávání kontaktních čoček představuje zdroj kontaminace čoček a následné infekce. V současnosti je zpravidla
s novou lahví roztoku dodáváno i nové
pouzdro na kontaktní čočky.
Jednorázové čočky v tomto směru nepotřebují žádnou péči, neboť se po použití
jednoduše vyhodí.

Je důležité měkké čočky
(po použití) promnout
a propláchnout?
Ano, je. V minulosti byly na trh uvedeny čočky, u nichž péče nevyžadovala
promnutí po použití. Dnes je již známo,
že promnutí čočky po použití je mnohem
účinnější způsob snížení kontaminace
a nahromadění nánosů. To stejné se vztahuje na tvrdé propustné čočky.

Proč odborníci radí dodržovat doporučené schéma
výměny čoček a tuto dobu
nepřekračovat, i když je
to finančně lákavé?
U všech materiálů se postupně
zhoršuje jejich výkon, a to jak opticky,
tak z hlediska pohodlí (při nasazování, v průběhu dne a na konci dne)
a propustnosti pro kyslík. Děje se tak
hlavně v důsledku hromadění usazenin
na povrchu a uvnitř materiálu čočky,
ke kterému dochází od okamžiku
prvního nasazení/použití. U některých
materiálů se kvalita zhoršuje rychleji,
u jiných pomaleji. Materiály, u nichž se
kvalita zhoršuje rychleji, mohou mít přesto vynikající vlastnosti v krátkodobém
horizontu, což z nich činí ideální materiál pro jednorázové denní čočky. Četnost
pravidelné výměny vychází z výsledků
klinických studií za účasti mnoha pacientů, zohledňujících různé způsoby
nošení, množství a kvalitu slzného filmu,
režimy péče a charakteristiku materiálu,
včetně odolnosti při manipulaci a rychlosti degradace povrchu. Doporučená
doba výměny je tedy doba, po kterou je
zaručeno správné fungování čočky pro
mnoho/většinu uživatelů. Pro některé
klienty však oční specialisté mohou předepsat i dobu kratší, aby zajistili stabilní
a vyrovnané pohodlí uživatele a kvalitu zraku. Dokonce i u jednorázových
denních čoček se mohou požadavky
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Mohou nosit kontaktní čočky osoby trpící presbyopií?

Pokud byste je museli v průběhu dne vyjmout, ale o něco později byste se rozhodli
čočky opět nasadit, museli byste použít
další pár čoček. Z hygienického hlediska
není roztok na ošetření čoček a uchovávání čoček v pouzdru při jejich občasném
používání rozumným řešením a přispívá
ke vzniku infekce.
jednoho klienta lišit den ode dne, tím se liší
i zatížení čoček. Nosit čočky až do chvíle,
kdy už je na nich patrná špína, nebo kdy už
z nich bolí oči, není nejlepší strategie, jak
si zajistit roky či přímo desetiletí bezproblémového nošení čoček. Nošení čoček až
na samou hranici únosnosti spustí v oku
celou řadu různých problémů, které sníží
jeho toleranci do budoucnosti. Důvodem
k pravidelné výměně, např. po jednom
měsíci, je odstranění těchto problémů
ještě před tím, než mohou na povrchu
vzniknout. Na jednorázových denních
čočkách je vynikající právě to, že při
každém použití se na oko dostane čistá,
nová čočka. Proto hraje tento typ čoček
důležitou roli zejména při ne příliš častém
nebo při příležitostném nošení.

Je možné nosit jednorázové
denní čočky déle než jeden
den?
Výhody jednorázové denní čočky pro
zdraví a pohodlí klienta převažují nad
ekonomickými výhodami opětovného
použití. Jednorázové denní čočky jsou
navrženy tak, aby byly po jednom použití
(nasazení a vyjmutí z oka) znehodnoceny.
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Která čočka je nejvhodnější
pro každodenní nošení
a která pro příležitostné
nošení?
Nejlepší volbou pro celodenní, každodenní nošení je buď silikon-hydrogelová
čočka nebo tvrdá propustná čočka, a to
podle uživatele. Oba tyto typy čoček dodávají oku dostatečné množství kyslíku. Pro
příležitostné nošení jsou nejlepší měkké
nebo silikon-hydrogelové jednorázové
denní čočky, protože je možné je nosit
a zahodit bez toho, aniž by se musely
skladovat a čistit. Každé rozhodnutí závisí
také na životním stylu uživatele – každý
klient má své specifické potřeby pro specifické příležitosti, např. sport, společenské
vyžití apod.

Může být měkká kontaktní
čočka použita ke korekci
astigmatismu?
Ano, existuje celá řada modelů měkkých čoček, které dokážou napravit dokonce i vysoký stupeň astigmatismu. Čím vyšší
hodnota, tím větší je pravděpodobnost,
že bude zapotřebí konvenční model
čočky, avšak i jednorázové měsíční čočky
si dokážou poradit s hodnotou až –5,75 D.
V dnešní době dokážou astigmatismus
až –2, 00 D korigovat i jednorázové denní
čočky. Pro měkké čočky v dnešní době
nepředstavuje astigmatismus problém
a pro tvrdé propustné čočky jej ani nikdy
nepředstavoval.

Ano. Presbyopové mohou používat
čočky s jedním ohniskem, bifokální nebo
multifokální čočky. Tyto čočky se vyrábějí
v tvrdém, měkkém a silikon-hydrogelovém
provedení a v mnoha různých modelech.
Nejběžnější formy fungují častěji na bázi
koncentrického konceptu než na principu
„shora dolů“, který je používán při výrobě
bifokálních nebo multifokálních čoček
do brýlí.

Opravdu je možné spát
s kontaktními čočkami?
Bezpečnější prodloužené nošení je
umožněno díky silikon-hydrogelovým
materiálům, které umožňují ve větší míře
zásobovat oko kyslíkem. Mohou se nosit
buďto v cyklech po šesti nocích a sedmé
noci bez čoček, nebo jednorázově třicet
nocí a následně jednu noc bez čoček –
v závislosti na materiálu. Tento typ čoček
představuje vratnou alternativu k refrakční
operaci. Většina lidí s čočkami spát nechce,
mnohé profese však takovou možnost
vítají (hasiči, zdravotní sestry, adrenalinoví
sportovci) a jiní si zkrátka jen chtějí užít
pohodlí takové vymoženosti. Je však třeba
mít na paměti, že veškeré delší nošení s sebou nese zvýšené riziko komplikací. Vedle
spaní v noci si spousta uživatelů dopřeje
se svými čočkami krátkého zdřímnutí. To
také zvyšuje riziko, pokud čočky nejsou vyrobeny z výše uvedených silikon-hydrogelových materiálů, nebo pokud se nejedná
o patřičné tvrdé propustné čočky.
Noční nošení tvrdých čoček je také
možné v případě ortokeratologie (tvarování poloměru rohovky za účelem snížení
mírné až střední krátkozrakosti/myopie).
European Contact Lens Forum (ECLF)
ECLF@euromcontact.org
Odkazy:
1 Morgan et al, Incidence of keratitis of varying severity
among contact lens wearers, Br. J. Ophthalmology
2005; 89: 430–436
2 Stapleton et al: Ophthalmology, The Incidence of
Contact Lens-Related Microbial Keratitis in Australia,
2008, svazek 115, číslo 10, strany 1655–1662
3 Schein et al: Microbial Keratitis with Silicone Hydrogel
Extended Wear Contact Lens Use, Ophthalmology
(American Academy of Ophthalmology), svazek 112,
číslo 12, prosinec 2005, strany 2172–2179
Pokračování příště.

AOSEPT® PLUS
1. AOSEPT PLUS – roztok se
®

silným účinkem

AOSEPT® PLUS, účinnýý p
peroxid vodíku zabije bakterie a choroboplodné zárodky, které mohou způsobit
nět očí. Zajišťuje účinek trojího
trojíh čištění, bez konzervačních látek.
zánět

T R OJ Í Ú Č I N E K

bakterie

bublinky
usazeniny

matrix
čočky

1. DE Z INFIK UJE
peroxid vodíku proniká
čočkou a zabíjí bakterie
a choroboplodné zárodky,
silná dezinfekce a hluboké
čištění.

2. AOSEPT PLUS –
®

bílkovinné usazeniny

Pluronic 17R4

2. ČISTÍ
Pluronic 17R4, rozkládá
a odstraňuje usazeniny
a bílkovinné usazeniny.

3. OD S T R A ŇUJE
PROTEIN Y
unikátní formule čistících
bublinek zvyšuje odolnost
povrchu proti bílkovinným
usazeninám.

šetrný roztok

Bez konzervačních látek – šetrný k očím.
Po 6ti hodinách, unikátní pouzdro, přiložené v každém balení,
neutralizuje AOSEPT® PLUS za vzniku šetrného fyziologického roztoku,
podobného slzám – bez konzervačních látek.
Bez nutnosti konečného oplachování fyziologickým roztokem.

3. AOSEPT PLUS –
®

jednoduchý ROZTOK

Uživatelé víceúčelových roztoků tvrdí, že používání AOSEPT® PLUS je jednoduché*1.

AOSEPT® PLUS
6 hodin

1. OP L ÁCHNU T Í

2. NAPLNĚNÍ

3. ČIŠTĚNÍ

TAK

jednoduché
JAKO 1-2-3.

VÍCEÚČELOVÝ
ROZTOK

1 CIBA VISION data on ﬁle 2006.
CV/LC/AOSE/IP/091111/CZ
* Při používání dle návodu.
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Nový pohled
na svět torických
čoček

existují torické kontaktní čočky, které by
mohly korigovat jeho vidění.3 Cílem tohoto článku je pomoci pochopit možnosti
nárůstu aplikace torických kontaktních
čoček a zvýšení spokojenosti pacientů
tím, že poskytneme stávajícím nositelům
možnost vyzkoušet výhody nejnovějších
inovací designu a materiálů.

Astigmatici žijí
v temnotě

D

ůvěra v aplikaci měkkých torických kontaktních čoček výrazně
roste a torické čočky jsou stále
méně považovány za speciální oblast
kontaktologie. Je tomu tak díky uvedení
nových převratných designů a materiálů, které poskytují očním odborníkům
kontaktní čočky s vysokou reprodukovatelností, u nichž lze velmi dobře
předvídat chování při aplikaci, a které
poskytují pacientům stabilní a pohodlné
vidění. Stále však existuje možnost zvýšit
množství aplikací torických čoček, které
se na trhu měkkých čoček s plánovaným
nošením podílejí z 28 %.1 Přitom 45 %
pacientů v populaci, kteří by uvažovali
o kontaktních čočkách, má astigmatismus
0,75 cylD nebo vyšší.2 Nositelům sférických
kontaktních čoček s nekorigovaným astigmatismem je vhodné aktivně nabídnout
torické kontaktní čočky. Jeden ze čtyř
takových pacientů ani neví o tom, že
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Kontaktologové mají možnost zvýšit
povědomí o torických čočkách již v okamžiku, kdy pacientovi vysvětlují astigmatismus; podle výsledků výzkumu jsou
zákazníkům běžně poskytnuty o astigmatismu jen zcela základní informace.
Pouze asi 40 % pacientů uvádí, že jim byl
vysvětlen jeho vliv na vidění.3 Výrazná
většina zákazníků by se chtěla dozvědět
o astigmatismu více. Očekávají, že hlavním zdrojem informací by měl být právě
jejich kontaktolog, následován internetem
a informačními brožurkami. Také očekávají,
že se při vyšetření očí dozvědí o různých
možnostech korekce zraku. Přitom tři
čtvrtiny z nově odhalených astigmatiků
uvádí, že jim torické kontaktní čočky
nebyly nabídnuty, a více než 50 % neví,
že torické kontaktní čočky jako možnost
korekce jejich zraku existují.3 Kontaktologové by proto měli využít možnosti poučit
pacienty s astigmatismem o moderních
měkkých torických čočkách, které je díky
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zlepšením v designu možné aplikovat stejně rychle a snadno jako sférické čočky. Tak
umožní svým zákazníkům zvážit všechny
dostupné možnosti korekce.

Nositelé torických
kontaktních čoček mají
nezralé oči

Tradiční prizmatické ztluštění
Soflens 66 Toric (Bausch & Lomb)
ASD, ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM
(Johnson & Johnson Vision Care)
10

Průměrná rotace (stupně)

Ne doslova! Kontaktologové by měli
zvážit, proč jsou nositelé torických kontaktních čoček méně spokojeni se svými
čočkami než nositelé sférických čoček. Sedmkrát více nositelů torických kontaktních
čoček oproti nositelům sférických čoček
uvádí, že jsou velmi nespokojeni se svými
čočkami.3 Abychom byli schopni pochopit
tento problém, musíme si nejdříve uvědomit, že hlavním důvodem nespokojenosti
je špatné vidění, a následně porozumět
tomu, jak se projevuje. Nejdříve se budeme zabývat zkušenostmi pacientů. Mezi
běžně uváděné důvody nespokojenosti
s měkkými torickými čočkami patří špatné noční vidění, nestálé vidění a nutnost
přivykání na čočku.3 Na rozdíl od nositelů
sférických čoček je nestálá kvalita vidění
u nositelů torických čoček prezentována
jako nedostatečně dobré „fungování“
čoček při všech celodenních aktivitách.3
Na celkovou spokojenost s čočkami
můžeme usuzovat podle toho, jak často
se rozhodnou nositelé kontaktních čoček
použít brýle. Ukazuje se, že nositelé torických čoček si vybírají ke korekci brýle
mnohem častěji než nositelé sférických
čoček. 3 Ať už je důvodem nepohodlí
nebo nespokojenost s korekcí, je to důkaz toho, že nositelé torických čoček se
vracejí k brýlím mnohem častěji, než by
si přáli, a to přesto, že chtějí čočky nosit.
Skutečnou úroveň spokojenosti odhalí
podrobnější dotazování. Kontaktologové,
kteří se o problém nezajímají hlouběji,
se nemusí dozvědět, co si pacienti myslí
o svých torických kontaktních čočkách.
Přes svou nespokojenost pacienti uvádějí,
že se při vyšetření ostýchají klást dotazy,
že nechtějí vypadat jako „hypochondři“
a nechtějí kvůli potížím přerušit nošení
čoček.3 Dříve se kontaktologové mohli
zdráhat pokládat svým astigmatickým
pacientům více otázek. S vývojem torických designů a materiálů čoček, které
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mohou výrazně zlepšit pohodlí a vidění,
je však důležité zjistit celkovou úroveň
spokojenosti pacientů, aby bylo možné
nabídnout jim zlepšení a udržet tak jejich
loajalitu k vám a vaší praxi.

obr. 1

Stabilita v průběhu patnácti minut
od nasazení dvou designů měkkých
torických čoček5

Bez rotace je
problémem nestabilita
Z nadhledu můžeme usuzovat, že
nespokojenost s viděním může být spojena se špatnou rotační stabilitou čočky,
musíme však zvážit, jak tento problém
může ovlivňovat naše pacienty s astigmatismem. Každý kontaktolog, který se
snažil korigovat pacienta nestabilní torickou kontaktní čočkou, může potvrdit, že
jediná věc, která je horší než rozmazané
vidění, je rozmazané vidění, které se stále
mění. Takové nestálé vidění je způsobeno
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PureVision™ Toric

základní zraková ostrost

ACUVUE® OASYS™ for ASTIGMATISM

AIR OPTIX® for ASTIGMATISM

Proclear® Toric

snížení zrakové ostrosti o 1 řádek

Zraková ostrost po opětovné fixaci
z určeného směru pohybu očí6 (podle
výzkumu Eurolens Research)

nežádoucí interakcí mezi čočkou a víčkem
při pohybu očí nebo při mrkání a jeho
odstranění je pro řešení tohoto problému
zásadní. Snažíme se zjistit, jak je čočka stabilní, ve vyšetřovací místnosti je však velmi
obtížné postihnout nepřetržité pohyby
očí, ke kterým dochází v průběhu každodenních aktivit, zvláště je-li brada pacienta
fixována opěrkou štěrbinové lampy. Nedávné výzkumy pomohly kontaktologům
pochopit, jak mohou pohyby očí v reálných situacích ovlivnit stabilitu čočky,
a demonstrovaly rozdíly v chování různých
designů torických čoček, což může být při
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zběžnějším a tradičním vyšetření v kontaktologické praxi obtížně zjistitelné.4 Zikos
se spolupracovníky porovnal objektivně
rotační stabilitu dvou designů torických
čoček, tradičního prizmatického ztluštění
a designu akcelerované stabilizace (ASD)
při řadě každodenních vizuálních aktivit.5
Kontaktní čočky s ASD poskytly výrazně
lepší stabilitu při usazování po nasazení
čočky a při rozsáhlých verzích očí. Výsledky také ukázaly, že čočky s ASD zůstávaly
při usazování stále ve stejné poloze,
zatímco čočky s prizmatickým ztluštěním
se odchylovaly průměrně o 10° (obr. 1).
Při úlohách s nároky na verzní pohyby
ukázala průměrná měření výrazně větší
rotaci u čoček s tradičním prizmatickým
ztluštěním, která by mohla vést až k 0,75
cylD indukovaného astigmatismu pro
hodnoty použitých čoček. Aby demonstroval účinek chybné orientace na vidění,

srovnával Chamberlain se spolupracovníky 6 zrakovou ostrost při základním
vyšetření a po každém směru pohledu
ve čtyřech diagonálních směrech pro čtyři
měkké torické čočky (jedna s ASD, ostatní s různými variantami prizmatického
ztluštění). Čočka s ASD vykazovala nejstálejší schopnost korekce u všech směrů
pohledu (obr. 2).6 Výzkum také potvrdil,
že pro měření rotační stability může být
vhodnější pohyb po diagonálním pohledu
očí než po tradičně používaném orthogonálním (horizontálním a vertikálním).
Diagonální pohyby očí mohou zvýraznit
rozdíly v chování mezi různými designy
měkkých torických čoček. Tyto nedávné
studie jednoznačně demonstrovaly, jak
může design měkké torické čočky ovlivnit
interakci mezi čočkou a víčkem a vizuální
vlastnosti při pohybech očí. Ačkoliv tedy
nemůžeme v praxi vždy běžně posoudit
a pozorovat nestabilitu, například při
rozsáhlých verzních nebo diagonálních
pohledech očí, můžeme se jednoduše pacienta zeptat, jestli při určitých aktivitách
pozoruje proměnlivé nebo rozmazané
vidění. To nám pomůže posoudit úroveň
jeho spokojenosti. Pokud zjistíme, že pacient není zcela spokojen se stabilitou svého
vidění, měl by být použit stabilnější design
měkké torické čočky. Kromě významu rotační stability při pohybech očí bylo také
demonstrováno, že na polohu čočky může
mít vliv gravitace při pohybech hlavy.
Některé čočky s prizmatickým ztluštěním
se mohou odchylovat ze žádoucí polohy
až o 30°, zatímco čočky s ASD nevykazují
žádnou nebo vykazují pouze minimální
rotaci (obr. 3).7 Posouzení tohoto stavu
může být sice v praxi nepraktické, je však
vhodné uvažovat o čočce s designem,
který nejlépe odolává gravitaci, především
u pacientů s životním stylem, jehož součástí jsou takové pohyby jako například
sportovní aktivity, tanec nebo kutilství.

Astigmatici si zaslouží
čočky i s výhodami
z hlediska zdraví
Kvůli chronické hypoxii je u hydrogelových čoček pravděpodobnější výskyt
neovaskularizací v oblastech ztluštění –
v dolní oblasti u prizmatického ztluštění
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nebo v horizontále u dynamicky stabilizovaných čoček. Proto je u těchto pacientů
převedení na čočky s vyšší propustností
kyslíku, především na silikon-hydrogelové, důležitější než u pacientů se sférickými čočkami. Brennan8 poskytl důkazy
o schopnosti těchto materiálů zachovat
normální metabolismus rohovky. Ze sto
tisíc jednotlivých údajů naměřených
u řady designů a hodnot měkkých
torických čoček byly vypočítány profily
rohovkové oxygenace pro nošení při
otevřených i zavřených očích. Barevné
mapy (obr. 4) ukazují, kde může docházet
k normální úrovni oxygenace rohovky
stejné jako bez nasazené čočky (modrá
barva) ve srovnání s oblastmi, které takové úrovně nemohou dosáhnout (žlutá,
oranžová nebo červená barva). Dokonce
i při vysokých dioptrických hodnotách
dosahují silikon-hydrogelové torické
čočky výborných hodnot a umožňují 90
až 100 % normální rohovkové oxygenace po celém povrchu. Naopak povrch
rohovky pod hydrogelovou torickou
čočkou není schopen dosáhnout normální spotřeby kyslíku, pouze na 53 %
povrchu rohovky dochází k oxygenaci
nad 80 % normálních hodnot. Vedle
oxygenace je dalším významným aspektem pro zdraví očí ochrana před UV
zářením. Vystavení UV záření je jeden
z významných ovlivnitelných faktorů souvisejících se vznikem katarakty9 a některé
studie uvádějí vztah mezi předčasným
rozvojem věkem podmíněné makulární
degenerace a vyšší expozicí UV záření při
delší době strávené v exteriéru.10 Pacienti
proto přivítají možnost chránit své oči
před UV zářením. Silikon-hydrogelové
torické čočky od společnosti Johnson
& Johnson Vision Care jsou v současné
době jedinými měkkými torickými čočkami, které poskytují ochranu proti UV
záření první třídy. Nošení takových čoček
spolu s dodatečnou ochranou slunečními
brýlemi a klobouky se širokým okrajem
poskytuje účinnou ochranu očí pacientů
před UV zářením. Je stále velké množství
pacientů, kteří nosí hydrogelové torické
čočky. Vyvstává tedy otázka, jak dlouho
potrvá, než je kontaktologové aktivně
převedou na silikon-hydrogelové materiály, aby jim poskytli významné výhody
z hlediska zdraví a pohodlí.

11,0°

Senofilcon A
torická čočka s ASD
ACUVUE® OASYS™
for ASTIGMATISM
(Johnson & Johnson)

28, 7°

26, 5°

Balafilcon A
Lotrafilcon B
torická čočka
torická čočka
tradiční prizmatické ztluštění modifikované ztluštění
PureVision™ Toric
AIR OPTIX® for ASTIGMATISM
(Bausch & Lomb)
(CIBA Vision)

Pacienti očekávají, že
uslyší o nejnovějších
inovacích

obr. 3

Vliv gravitace na rotaci čočky při
poloze vleže7

Pacienti nosící kontaktní čočky se
chtějí při kontrolách dozvědět něco nového. Jedna ze studií ukázala, že většina
nositelů měsíčních hydrogelových a silikon-hydrogelových kontaktních čoček cítí,
že je pro ně důležité dozvědět se o inovacích, které jim mohou poskytnout lepší
pohodlí.11 Je proto vhodné jim vysvětlit
výhody silikon-hydrogelových materiálů,
především těch, které mají nižší modulus
(a tím větší ohebnost) a hladký a vysoce
smáčivý povrch (pro vyšší pohodlí). Stejně tak chtějí pacienti slyšet o novinkách
z hlediska oxygenace a přivítají informace
o schopnostech blokády UV záření. Ať
je pacient stávajícím nositelem hydrogelových nebo silikon-hydrogelových
čoček nebo potenciálním nositelem
kontaktních čoček, existuje řada inovací,
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Závěr
Astigmatici stále představují v kontaktologické praxi velkou příležitost. Aktivní
péče o všechny astigmatiky, ať se jedná
o nové nebo stávající nositele čoček,
vyžaduje minimální časovou investici pro
kontaktologa i pro pacienta. Tito pacienti
očekávají a zasluhují si takovou úroveň
spokojenosti, které se úspěšně dostává
nositelům sférických čoček. Jako kontaktologové bychom měli informovat pacienty
o nejnovějších inovacích, které – vedle
zvýšení jejich spokojenosti – mohou výrazně zlepšit jejich vidění, zdraví a pohodlí.
Astigmatici, o které je dobře postaráno, jsou
dlouhodobí a úspěšní nositelé s vysokou
mírou věrnosti a s tím spojenými výhodami
pro vaši kontaktologickou praxi.
Přeložil MUDr. Jiří Cendelín

Hodnota měkké torické čočky
-3,00/-0,75 x 90

-6,00/-1,75 x 180*

SofLens® 66 Toric
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o kterých je možno hovořit. Převedení
pacientů na čočky s novým designem
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Aplikace
kontaktních čoček

Biofinity
toric
®

Aplikační postup
při korekci zraku. Historický vývoj aplikací
kontaktních čoček na astigmatické oči se
ve velmi krátké době posunul od využití
sférického ekvivalentu a aplikace tužší sférické kontaktní čočky k dnešnímu trendu,
kdy běžně řešíme hodnotu 0,75 cylindru
torickou čočkou.

Čočky Biofinity® toric

N

eustále se zlepšující design
kontaktních čoček, používané
materiály a výrobní technologie,
stejně jako nové a přesnější vyšetřovací
metody mění náš pohled na využití
a aplikaci torických kontaktních čoček.
Také zvyšující se nároky na vidění u našich
klientů posouvají zažité postupy k přesnějším a plnějším korekcím zraku – tedy
ke korekci plné cylindrické složky refrakční
vady. V neposlední řadě je pro nás motivací
vyšší finanční obrat a větší loajalita klientů
k aplikačním střediskům spojená s aplikací
sofistikovanějších čoček.
To vše vede k nebývalému rozmachu využití torických kontaktních čoček
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Společnost CooperVision patří k tradičním výrobcům měkkých torických
kontaktních čoček. V loňském roce uvedla
na trh novou revoluční čočku Biofinity®
toric. Novinka patří do kategorie měsíčních
silikon-hydrogelových torických kontaktních čoček. Je unikátní jak použitým materiálem z třetí generace silikon-hydrogelů
s vysokým obsahem vody a současně vysokou propustností pro kyslík, tak zcela novým designem. Využívá nové stabilizační
prvky, které umožňují redukovat tloušťku
čočky a dosáhnout vysoké stability a současně velmi komfortního používání.
Čočky Biofinity® toric jsou určeny
klientům s pravidelnou formou astigmatismu a hodnotou cylindru –0,75 a vyšší. Jsou
k dispozici 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.

Prvním krokem při každé aplikaci čoček
je stanovení nebo alespoň ověření aktuální
korekce. Zaznamenejte si hodnoty původní
a nové korekce i s dosaženým vizem.
K převodu brýlové korekce na hodnoty
čoček Biofinity® toric je nejvhodnější použít
přepočtovou tabulku. Její použití je velmi
jednoduché. V levém sloupci vyhledáme
první, tedy sférickou hodnotu brýlové
korekce, v řádku nad tabulkou pak cylindrickou hodnotu brýlové korekce. Optimální
kontaktní čočku nalezneme v průsečíku
obou hodnot. Výsledná hodnota čočky je
již přepočtena na vrcholovou vzdálenost
12 mm a je optimální variantou v rámci
nabízeného prodejního rozsahu.
Přepočet můžeme také provést
po jednotlivých hlavních řezech – jedním
je hodnota sféry, druhým součet sféry
a cylindru. V obou případech by nás neměla překvapit možná změna cylindrické
hodnoty oproti brýlové refrakci, především
ve vyšších minusových hodnotách.
Dalším krokem je posouzení polohy
a rotace kontaktní čočky na oku pomocí
štěrbinové lampy. V ideálním případě jsou
čočky přesně centrovány na rohovce se
stejnoměrným přesahem na skléru a přiměřeně pohyblivé (push-up test). Zákazník
subjektivně neudává nepříjemné pocity.
Rotace čoček Biofinity® toric v klinických studiích byla u 98 % aplikací s odchylkou menší než 10°.1 Jestliže se čočka

Biofinity® toric
komfort + stabilita =
skvělé vidění

Závěr
Biofinity® toric je čočka s vysokou mírou propustnosti pro
kyslík, skvělým komfortem používání a vysoce předvídatelným
chováním na oku.
Parametry kontaktních čoček Biofinity® toric

Materiál

AQUAFORM™ (Comfilcon A)

Výrobní proces

odlévání do formy

Obsah vody

48 %

Zakřivení (BC)

8,7 mm

Průměr

14,5 mm

Dioptrický rozsah

+8,0 až –10,0 D
(od ±6,0 po 0,5 D)

Cylindr

–0,75; –1,25; –1,75 a –2,25

Osa

10° až 180° (po 10°)

Centrální tloušťka (–3,0 D)

0,11 mm

Dk (ISO 9913-1-1998)

128

Dk/t (–3,0 D)

116

Okrajová tloušťka

0,07 mm

Optická zóna

8,0 mm

Orientační značky

jedna značka v 6 hodinách

Bc. Tomáš Dobřenský
optometrista a odborný konzultant, Neomed s.r.o.
tomas.dobrensky@neomed.cz
1 Hodnocení čoček Biofinity® toric v klinické studii s 56 uživateli kontaktních
čoček, CooperVision, Data on File

Neomed s.r.o.
Distributor kontaktních čoček a zdravotnických prostředků hledá do svého teamu vhodného kandidáta
na pozici: Territory Manager pro oblast SČ, VČ a JČ
Nabízíme: Zajímavou práci / Motivující finanční ohodnocení / Služební auto, PC, mobilní telefon
Požadujeme: Dobré komunikační a prezentační dovednosti / Znalost práce na PC / Znalost optometrie výhodou
/ Řidičský průkaz sk. B a ochotu cestovat
V případě zájmu zasílejte odpovědi spolu se CV na:
roman.vesely@neomed.cz

NEOMED s. r. o., tel.: 274 008 411, www.neomed.cz, www.biofinity.cz
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příloha Kontaktní čočky

stáčí o více než 10°, je možné upravit výsledný vizus dopočtem
v poloze osy cylindru. Při pootočení ve směru hodinových ručiček stupně přičítáme, v protisměru stupně odečítáme.
Pokud je se zvolenou zkušební čočkou dosaženo dostatečné úrovně vidění, odchází zákazník na 20–30minutovou
procházku. Konečnou zrakovou ostrost hodnotíme vždy až
po dostatečném usazení kontaktních čoček. Vyzkoušejte zrakovou ostrost monokulárně i binokulárně v přirozených světelných podmínkách. Při dosažení okamžitého vizu 6/6 korekci již
neupravujeme. Zákazníka si pozvěte za týden na kontrolu, kde
případně přetrvávající nedostatky vidění dokorigujete.

Na blízko

,

Credits: ©Giordano Aita - ©Yuri Arcurs - fotolia.com ©istockphoto.com/jgroup

nebo na dálku
vždy vidíte ostře

Většina informací z našeho zevního prostředí je vizuální. Abychom je
všechny zachytili, naše oči ustavičně akomodují – zaostřují. Okamžitě a přesně. Ale jak
stárneme, tento mechanismus pracuje hůře a zejména vidění na blízko – čtení bývá
oslabeno. Abychom obnovili schopnost zaostřovat rychle a účinně jak na blízko tak do
dálky, společnost Bausch & Lomb vyvinula speciální vysoce kvalitní silikon-hydrogelové
kontaktní čočky PureVision® Multi-Focal.

KVALITNÍ ZRAK
Kontaktní čočky PureVision®
Multi-Focal úspěšně využívají
technologii All Distance Optics™, která
přizpůsobuje naše vidění: na blízko pro
čtení, na dálku pro řízení automobilu
a kdekoli mezi těmito krajními možnostmi
– například při sledování televize nebo
při práci s počítačem. Umožňují
nám ostré a zřetelné vidění na
všechny vzdálenosti.

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

ČOČKY NOVÉ GENERACE
Ať už nosíte kontaktní čočky nebo ne,
PureVision® Multi-Focal vás přesvědčí
na první pokus. Díky technologii
AerGel™ je unikátní materiál těchto
čoček schopen dodat vašemu oku
přirozené a potřebné množství
kyslíku z okolního ovzduší.
Cítíte tak dlouhotrvající pohodlí
a úplnou volnost.

