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ještě zbývá udělat. Nedávejme si laťku pří-

liš vysoko, abychom nebyli po nesplnění 

příliš náročných cílů zklamáni. Snažme se 

o všem uvažovat v širších souvislostech 

a vše posuzovat i z pohledu našich zá-

kazníků v optikách, studenti z pohledu 

svých učitelů a učitelé z pohledu svých 

žáků. Pak se nám možná bude dařit bez 

zbytečného rozčilování všechny úkoly lépe 

plnit a problémy řešit.

K tomu vám všem i sobě přeji pevné 

nervy, vyrovnanost, dobré zdraví a stále 

optimistickou náladu.

Ladislav Najman

najman@szsmerh.cz
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři,

i ve školách nás čekají úkoly a problémy, 

které budeme muset řešit. Ne vždy se 

nám to bude dařit podle našich představ. 

Důležité však je, abychom ani při nezdaru 

nevěšeli hlavu, ale snažili se jít dál. Vždyť 

i vlastní neúspěchy nám mohou do bu-

doucna posloužit jako ponaučení před 

opakováním stejných chyb.

A tak se po těch krásných prázdninách 

a dovolených na chvilku zastavme – my, 

kteří pracujeme, na začátku toho naše-

ho druhého „pracovního pololetí“ a vy, 

kteří ještě studujete, na začátku nového 

školního roku. Zamysleme se, co se nám 

v uplynulém období podařilo a co nám 

v době, kdy dostáváte do rukou toto 

číslo, už asi většina z vás jen vzpomíná 

na letní dovolenou a ve svém zaměstnání 

opět „jedete na plný plyn“. Studentům za-

číná po krásných, ale podle nich krátkých 

prázdninách zase ten každodenní kolotoč 

nekonečného učení. Na pracovištích 
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redakce
Zprávy 

mně přímo vyrazilo dech! Navíc od člově-

ka, který je navíc členem redakční rady. 

Chtěl bych vědět, jak může redakční 

rada schválit otisknutí takové nehoráznosti 

v odborném časopise. Sám jsem byl před 

lety členem v redakční radě časopisu 

Oční optika a než se něco otisklo, musela 

to rada schválit! Chtěl bych vědět, proč 

člen rady v úvodním slově píše proti od-

bornosti naší profese. Poznámka redakce, 

že uvedený editorial je osobní názor 

autora, a distance předsednictva SČOO je 

nedostatečná. Když již autor trval na otisk-

nutí, tak na další stránce časopisu měl být 

uveřejněn fundovaný a odborný názor 

většiny redakční rady, když již k takové 

neodbornosti dala souhlas s otisknutím. 

Kdo je pan Tomáš Haberland a koho v radě 

zastupuje? Obracím se na Vás se žádostí, 

aby můj názor byl tlumočen redakční radě 

a předsednictvu SČOO.

Děkuji a s pozdravem

Jaroslav Marx

Vážený pane kolego,

plně souhlasím s Vaším názorem, že 

editorial pana Haberlanda se neslučuje 

s míněním optické veřejnosti a předsed-

nictva SČOO, jakožto ani s míněním mým. 

Můžete si být jist, že moje první reakce 

byla stejně rozhořčená jako ta Vaše. Avšak 

po vychladnutí prvních emocí jsem si 

uvědomil, že žijeme ve společnosti, kde 

svobodu slova a názoru ctím nejen já, ale 

celé předsednictvo SČOO a věřím tomu, 

že většina národa. Nedovolil jsem si jako 

předseda redakční rady zmíněný editorial 

cenzurovat a následně nepustit. Je sa-

mozřejmé, že všechny příspěvky pečlivě 

studuji, než jdou do tisku, abych předešel 

odborným chybám. Vzhledem k tomu, 

že se nejedná o odbornou chybu, ale 

odlišný názor na jeden okruh problémů 

v našem oboru, uznal jsem po poradě 

s prezidentem SČOO, že na distancování 

se od tohoto názoru stačí poznámka umís-

těná přímo pod editorialem. Obecný názor 

SČOO je, myslím, dostatečně znám a byl 

mnohokrát publikován (viz akce s letáky, 

které doporučují čtecí brýle vyrobené 

odborným optikem). Každopádně Vám 

děkuji za Váš názor, který je důkazem toho, 

že časopis nejen čtete, ale také přemýšlíte 

nad jeho obsahem.

S úctou a přáním příjemných dnů

Mgr. Vilém Rudolf

předseda redakční rady

A zde ještě jeden názor – tentokrát 

z pera čerstvé absolventky bakalářského 

studia optometrie s minimální optickou 

praxí (dopis je redakčně krácen).

Z dopisů čtenářů

Editorial na téma Začněte prodávat 

taky „hotovky“!, zveřejněný v čísle 

2/2010, vyvolal bouřlivé reakce 

čtenářů. Dopis optika Jaroslava Marxe, 

adresovaný předsedovi redakční rady 

Mgr. Rudolfovi, a jeho odpověď přetisku-

jeme v doslovném znění.

Vážený pane kolego,

obdržel jsem 2. číslo citovaného 

časopisu a úvodní slovo pana Tomáše Ha-

berlanda „Začněte prodávat taky hotovky!“ 
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... pár dní po uveřejnění článku s ná-

zvem „Začněte prodávat taky „hotovky“! 

jsem měla možnost osobního setkání 

s autorem článku. Shodli jsme se na tom, 

že „hotovky“ nejsou pro nikoho optimální 

korekční pomůcka. Tím ale náš názorový 

soulad skončil.

Hned v úvodu naší diskuse mne zarazil 

jeho argument, od něhož se, dle mého ná-

zoru, odvíjí potíže české legislativy ve vzta-

hu k působení optik na trhu. Ptám se: proč 

raději neusilovat o to, aby se hotové brýle 

jako nekvalitní zboží vůbec neobjevovaly 

v prodeji? Nebyla by to mnohem zodpo-

vědnější alternativa vůči zdraví spotřebitele, 

než je pouze přesunout do optik, kde by, 

podle autora, zákazníci alespoň dostali 

poučení o nevhodnosti zakoupeného 

výrobku? V rámci ekonomického podtextu 

této teorie by nezbývalo než doufat, že pro-

dávající bude opravdu upozorňovat klienta 

na případná zdravotní rizika. Etický rozpor 

je nasnadě, aniž bych se mínila zaobírat 

faktem, že v mnoha optikách neprodávají 

optici, tedy odborníci. Vím, že ne všichni 

si uvědomují hodnotu svého zdraví, ale já 

osobně si nedovedu představit, že bych 

neztratila důvěru v odborné služby, které 

distribuují nekvalitní – ba co hůř – možná 

zdraví poškozující „brýle“? Viděno mou 

„optikou“, rozumný člověk si spíše uvědo-

mí, že specialista, který upřednostní rychlý 

zisk před odborným přístupem, ztrácí svoji 

důvěryhodnost. To považuji za zlomové 

v pověsti každého optika či optometristy.

Chápu, že v době krize je důležité 

dosáhnout alespoň nějakého zisku, ale 

proč ne přesvědčením klienta k investici 

do dvojích brýlí zhotovených „přímo 

na míru“? Nemohu souhlasit s tím, že si 

prodejem „hotovek“, potažmo vyjitím vstříc 

nakupujícímu, optik vytvoří stálého spoko-

jeného zákazníka, který se z vděčnosti vrátí 

pro dražší brýle, než jsou „hotovky“. Pokud 

ho z neodpovídajícího PD nerozbolí hlava, 

případně se mu „brýle“ nepoškodí, museli 

bychom pak jako odborná prodejna nést 

důsledky v podobě reklamace, a to si 

u zmíněného artiklu po dobu dvou let 

nedovedu představit. Stejně jako řešení 

případné žádosti o výměnu korekčních 

dioptrických čoček.

Chování našich klientů je z velké části 

v našich rukou, nezbavujme se před nimi 

puncu kvality a odborných znalostí. Vycho-

vávejme si je k zodpovědnému přístupu 

vůči jejich zdraví. Věřím, že pro zkušeného 

optika není problém zhotovit za přijatel-

nou cenu v minimálním čase (na počkání) 

kvalitní brýle, u kterých je garantován 

servis a záruka, tudíž – podle mého názoru 

– finanční rozdíl mezi brýlemi vyrobenými 

na základě individuálních měřítek a „ho-

tovkami“ se stává zanedbatelným.

Bc. Eliška Kudláčková

KudlackovaEliska@seznam.cz

Nové učebnice  
pro optiky

V Národním centru ošetřovatelství 

a nelékařských zdravotnických oborů 

v Brně vyšla nová učebnice GEOMETRICKÁ 

OPTIKA, kterou napsala Ing. Soňa Jexová. 

Učebnice v 9 kapitolách podrobně po-

jednává geometrickou optiku, která je 

základem pro pochopení optických vlast-

ností lidského oka a optických korekčních 

elementů v brýlové optice.

Dále se do tisku připravuje druhé vy-

dání učebnice DÍLENSKÁ PRAXE OČNÍHO 

OPTIKA, které by mělo vyjít na podzim. 

Učebnice můžete objednat nebo kou-

pit v prodejně skript NCO NZO, Vinařská 6, 

603 00 Brno, e-mail: prodejna@nconzo.cz, 

www.nconzo.cz

redakce

Odborný seminář 
na téma Trénink zraku 
u sportovců 

Dne 4. 8. 2010 se v The Vision Care 

Institute™ of Johnson & Johnson, s.r.o., 

v Praze uskutečnil odborný seminář 

na téma „Trénink zraku u sportovců“. Semi-

nář se zabýval základy motorického učení 

a praktickými způsoby, kterými zařízení 

Sports Vision Trainer (SVT™) měří a trénuje 

koordinaci oko – ruka. Součástí tohoto 

odborného semináře byla také podrobná 

diskuse o aspektech mechanismu zrako-

vého vnímání. Na základě teoretického 

modelu byly v hlavních rysech nastíněny 

vědecké zásady pro vytváření programů 

pro trénování zraku u sportovců. Přednáše-

jícím byl pan Pierre Elmurr z australského 

Sydney, který se zabývá výzkumem hod-

notícím význam trénování zraku pro zlep-

šování sportovního výkonu. Pan Elmurr 

vytvořil vědecký přístup k trénování zraku 

u sportovců a jeho model je celosvětově 

používán praktickými oftalmology a spor-

tovními vědci. 

Miloš Medřický

Manager, The Vision Care Institute™  

of Johnson & Johnson, s.r.o.

mmedrick@its.jnj.com

Účastníci semináře Trénink zraku u sportovců
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Přinese nám 

vzdělávání 

Důsledky celkového zpomalení 

ekonomiky v loňském roce jsme 

v optickém oboru pocítili přede-

vším jako zostření konkurenčního tlaku. 

Tím se ovšem do centra pozornosti očních 

specialistů více a více začaly dostávat 

individuální potřeby jejich klientů. Jasnou 

prioritou se pro mnoho optik a aplikač-

ních středisek stala snaha o budování 

dlouhodobého vztahu s pacienty-klienty. 

Získávání nových klientů je nákladná 

a náročná záležitost, je tedy snazší udržet 

si stávající klientelu než neustále pracovat 

na získávání nových a nových zákazníků. 

Ať se jedná o soukromou praxi či o větší 

optiku, cílem je udržet si co nejširší okruh 

stálých klientů po co nejdelší možnou 

dobu. Základním předpokladem pro 

udržení věrných klientů je přitom jejich 

celková spokojenost. 

Co tedy můžeme udělat pro to, 

abychom měli spokojené klienty, kteří se 

k nám budou rádi vracet? Na tuto otázku 

neexistuje snadná odpověď. Víme ovšem, 

že právě spokojenost klientů s přístupem 

odborného i prodejního personálu a ser-

vis, kterého se jim v optice dostane, je 

hlavním důvodem, proč se v budoucnosti 

budou vracet – spokojenost je základním 

kamenem budování věrné klientely. Kaž-

dý ze zákazníků k nám přichází s určitou 

potřebou. Klíčem k úspěchu je právě 

porozumění potřebám našich klientů, 

jejich prioritám a nalezení odpovědí, které 

povedou k vyřešení jejich problémů. Náš 

zákazník bude spokojen nejen pokud 

vyřešíme jeho problém efektivně, ale také 

pokud jeho zkušenost s návštěvou naší 

praxe bude příjemnou záležitostí ve smys-

lu samotného přístupu a jednání s ním. 

Předpokladem úspěšnosti oční optiky či 

aplikačního střediska není tedy pouze od-

borná znalost očního specialisty, ale také 

4. Posouzení 
přínosu 
pro praxi 
a zpětná 
vazba

1. Určení 
vzdělávacích 
potřeb

2. Plánování
vzdělávacích 
aktivit

3. Provedení
vzdělávacích 
aktivit

obr. 1 Proces rozvoje a vzdělávacích aktivit

věrné 
 klienty?
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umění komunikace a schopnost rychlé 

identifikace zákazníkových potřeb. 

Jak všichni víme a jak vyplývá z přede-

šlé části, práce v našem oboru je náročná 

a klade na každého očního odborníka 

vysoké požadavky co se týká kvalifikace, 

ale také jeho dalších znalostí a dovedností, 

které souvisejí například s provozováním 

praxe z podnikatelského hlediska nebo 

efektivní komunikací s klienty. Proto je 

nezbytnou součástí této profese proces 

celoživotního vzdělávání, ať už se jedná 

o školení, kurzy či semináře zaměřené 

na získávání odborných znalostí, komu-

nikačních dovedností, umění nabídky 

nebo rozvíjení manažerských dovedností. 

V oboru péče o zrak se neustále objevují 

nové poznatky, odborné studie a výrobky. 

Před každým z nás se tak otevírají nové 

perspektivy, což zároveň přináší nutnost 

dalšího profesního vzdělávání. 

V Čechách je všeobecné vzdělávání 

v oboru na vysoké úrovni a má zde dlou-

hodobou tradici. Taktéž nabídka a kvalita 

odborných programů v rámci celoživotní-

ho vzdělávání se v poslední době výrazně 

zlepšila. Ačkoliv je celoživotní vzdělávání 

pro každého oftalmologa i optometristu 

povinností vyplývající ze zákona, neměla 

by se účast na těchto programech stát 

pouhou formalitou v rámci kreditového 

systému. Kurzy by měly vést k naplnění 

obr. 2  Interiér vzdělávacího centra The Vision 
Care Institute™ – tzv. Wichterle Lecture 
Room
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skutečných vzdělávacích potřeb jejich 

účastníků. Ideálně bychom měli vybírat 

takový kurz, kdy můžeme získané vě-

domosti a dovednosti úspěšně převést 

do své praxe tak, aby přispívaly k jejímu 

optimálnímu výkonu a rozvoji. Musíme si 

uvědomit, že tyto vzdělávací aktivity ne-

jsou nákladným luxusem, jak na ně možná 

bylo v minulosti pohlíženo, ale v dnešním 

konkurenčním prostředí jsou nezbytnou 

nutností pro každý podnikatelský subjekt, 

a to nejen v našem oboru. Díky nim může 

být dosažen růst a naplněn potenciál jak 

na úrovni jednotlivce, tak i celé optiky 

nebo aplikačního centra. Každá vzdělávací 

aktivita má určité časové i finanční nároky, 

a proto by měla být, ať už jednotlivcem, 

nebo manažerem optiky, pečlivě napláno-

vána. Proces rozvoje a vzdělávacích aktivit 

má čtyři základní etapy, které jsou uvedeny 

ve schématu (obr. 1).

Logicky je prvním krokem celého cyklu 

určení potřeb rozvoje nebo vzdělávacích 

aktivit. Jakmile se taková potřeba objeví, 

nabízí se mnoho možností, jak ji můžeme 

uskutečnit. Zde stojí za zvážení, zda nevy-

užít spolupráce s externím subjektem, jako 

je například specializované školicí zařízení. 

Taková instituce může pomoci s výbě-

rem odpovídajících tréninkových aktivit 

a návrhem vzdělávacího programu, který 

bude odpovídat přesně našim potřebám 

a požadavkům. Příkladem takového vzdě-

lávacího zařízení v oblasti kontaktologie 

je The Vision Care Institute™ of Johnson & 

Johnson, s.r.o., v Praze, který od roku 2006 

poskytuje vrcholové odborné vzdělávání 

ve spolupráci s předními odborníky 

v oblasti péče o zrak. Kromě obecných 

dovedností při aplikaci kontaktních čoček, 

efektivní komunikace se zákazníkem nebo 

práce se štěrbinovou lampou jsou zde od-

borné kurzy věnovány i specializovaným 

oblastem, jako je například astigmatismus 

a aplikace torických kontaktních čoček. 

Účastníci mají příležitost se zde seznámit 

s inovacemi v oboru kontaktologie a zá-

roveň mají možnost si nabyté znalosti 

a dovednosti vyzkoušet při praktických 

cvičeních s využitím nejmodernější techni-

ky či si vyměnit zkušenosti vzájemně mezi 

sebou. The Vision Care Institute™ dispo-

nuje moderním přístrojovým vybavením, 

učebnami na špičkové úrovni a šesti plně 

vybavenými vyšetřovnami, kde probíhá 

praktická část odborných kurzů. 

Po absolvování vzdělávacího progra-

mu je velice důležité posouzení, zda a jak 

byly nabyté vědomosti implementovány 

do praxe. Tento krok bývá často zcela 

opomíjen nebo podceňován. Bez něj se 

ovšem nedozvíme, jestli jsme čas či další 

vynaložené prostředky využili efektivně.

Můžeme tedy říci, že spokojenost 

klientů souvisí se vzděláváním očních 

specialistů? Pokud se podíváme na přínos 

vzdělávání ve smyslu udržování a obnovy 

znalostí, zlepšení klinické praxe, motivace, 

seznámení se s inovacemi v oboru, tak 

všechny tyto aktivity vedou ke zvýšení 

jistoty při práci se zákazníkem, a jsou 

tedy klíčem ke spokojenému a věrnému 

klientovi. Stejně tak vzdělávání dalšího 

odborného personálu v oční optice má 

svou nezastupitelnou úlohu, zejména co 

se týče komunikačních dovedností a umě-

ní nabídky, protože je to právě personál, 

který přijde do styku se zákazníkem jako 

první, poskytuje zákazníkovi informace 

a zákaznický servis. Vytváří tak klientův 

první dojem z naší praxe a tím je zcela stě-

žejní pro jeho rozhodnutí, zda a jaké služby 

bude od nás očekávat a vyžadovat. 

Ať už se jedná o samostatného kontak-

tologa v soukromé praxi nebo o větší op-

tiku, stále platí, že každá lidská síla v sobě 

skrývá obrovský a v podstatě nekonečný 

potenciál, díky němuž je schopna zdolávat 

na první pohled nepřekonatelné bariéry 

a překážky, ovšem za předpokladu, že je 

správně nasměrována. 

Bc. Miloš Medřický

Manager, The Vision Care Institute™  

of Johnson & Johnson, s.r.o.

mmedrick@its.jnj.com

obr. 3  Recepce vzdělávacího centra The Vision 
Care Institute™
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SAAMMOZABBAARRVVOOVVAACCÍÍ PPOOLLAARRIIZZAAČČNNÍ ČČOOČČKKYY PPRROO ŘŘIIDDIIČČEE

TMAVĚ HNĚDÁ BARVA MAXIMÁLNĚ POHLCUJE 

NADBYTEČNÉ SVĚTLO A POSKYTUJE

OPTIMÁLNÍ OCHRANU ZRAKU

MĚDĚNÁ BARVA POHLCUJE PŘEBYTEČNÉ SVĚTLO 

A ZAJIŠŤUJE ŘIDIČI KVALITNÍ VIDĚNÍ

VYSOCE KONTRASTNÍ ŽLUTOZELENÁ BARVA 

ČOČKY ZLEPŠUJE ROZPOZNÁVÁNÍ OBJEKTŮ

SAMOZABARVOVACÍ POLARIZAČNÍ ČOČKY PRO ŘIDIČE

ZATAŽENÁ
OBLOHA

OSTRÉ SLUNCE
ZA ČELNÍM SKLEM

OSTRÉ SLUNCE VE
VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ

VYSOCE ÚČINNÝ POLARIZAČNÍ FILM POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ 
V ZÁVISLOSTI NA VIDITELNÉM SPEKTRU

POLARIZAČNÍ FILM
+

NOVÉ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ V ZÁVISLOSTI
NA VIDITELNÉM SPEKTRU

+
STANDARDNÍ FOTOCHROMICKÉ ZABARVENÍ

V ZÁVISLOSTI NA UV SPEKTRU 

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

ABSORPCE 68% ABSORPCE 78% ABSORPCE 88%

TRANSITIONS A S JSOU REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC. 2006
SOLFX JE OCHRANNÁ ZNÁMKA SPOLEČNOSTI TRANSITIONS OPTICAL, INC. 2006X

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

WWW.DRIVEWEARLENS.COM

SSAASA AČNÍ ČOČAČNÍ ČOČOZABOZABA DIČEARVOV O ŘČKY PARIZCÍ POLA AAČČ ÍÍ OOČČAČNÍ ČOČOOZZAABOZABAOZAB DIČEO ŘČKY PARIZACÍ POLAARVOV O ČERVO
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k neregulovanému 
prodeji kontaktních čoček

rady ECOO

Evropská rada optometrie a optiky 

je znepokojena neregulovaným 

prodejem kontaktních čoček nekva-

lifikovanými prodejci a přes internet, a to 

především barevných kontaktních čoček 

(plano) určených ke kosmetickému použí-

vání. Důvodem znepokojení je možné ne-

bezpečí poškození zraku, ke kterému může 

dojít při používání jakýchkoliv kontaktních 

čoček v případě, že pacient není seznámen 

se základními podmínkami jejich nošení 

nebo při nedostatečném odborném do-

hledu nad jejich používáním.

Komplikací spojených s používáním 

kontaktních čoček existuje celá řada, běž-

ně se jedná například o životní styl pacien-

tů (kouření, věk apod.1), těmi nejpodstat-

nějšími je však nedodržování základních 

podmínek nošení čoček a překročení doby 

jejich používání. V Evropě máme přibližně 

25 milionů nositelů kontaktních čoček, 

a tak každá reakce na tuto situaci může 

ovlivnit velký počet nositelů.

Porozumět epidemiologii nemocí 

spojených s nošením kontaktních čoček, 

zejména ve vztahu k zavedení nových 

typů a tvarů čoček, je pro odborníky 

zcela zásadní proto, aby mohli zajistit 

kvalifikovaný výběr tvarů čoček a stanovit 

nezbytný časový rozvrh jejich používání 

a hygienické nároky. Výsledky průzkumů 

během posledního desetiletí nasvědčují 

tomu, že pečlivé pozorování je velmi důle-

žité během prvního období nošení čoček 

a že nové technologie mohou vykazovat 

odlišné zákonitosti rizik2–7.

Regulace jsou navrženy tak, aby chrá-

nily zákazníky před zdravotními očními 

komplikacemi. Zajišťují totiž, aby se pře-

depisováním, aplikováním a prodáváním 

kontaktních čoček zabývali optometristé 

nebo oftalmologové. Odpovídající bez-

pečnostní opatření mají být praktikována 

od počátku celého procesu nošení čoček, 

tedy od první aplikace až po dlouhodobé 

používání čoček pacienty.

Aplikace kontaktních čoček má být 

prováděna pouze očním odborníkem, 

který má vědomosti a způsobilost vyhod-

notit odpovídající tkáně povrchu oka kvůli 

kontraindikacím a bezpečnému používání 

čoček, a dále má možnost zajistit aktualizo-

vané měření zraku a vyhotovení předpisu. 

Design kontaktních čoček, jejich materiál 

a režim péče o ně je pečlivě volen odbor-

Vyjádření
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níkem na kontaktní čočky tak, aby vyhověl 

požadavkům každého jednotlivce. Při 

předepisování se diskutuje o každodenní 

péči o čočky, neboť jejich opotřebení nebo 

defekt může ohrozit oko a způsobit ná-

sledné problémy8. Skutečnost, že pacient 

není seznámen s režimem péče o čočky, 

může mít dokonce devastující následky9. 

Jakmile pacient zahájí nošení čoček, musí 

být čočky v pravidelných intervalech 

kontrolovány, aby bylo možné zjistit jejich 

opotřebení, aby byl přizpůsoben režim 

péče o ně, překontrolován zrak pacienta, 

aplikace čoček a neporušenost povrchu 

oka. Nositel čoček musí být vyzýván, aby 

dodržoval doporučení odborníka a musí 

být poučen o nepříznivých reakcích, které 

se mohou vyskytnout. Při opětovných 

návštěvách u odborníka může vyvstat 

potřeba provést léčebný zákrok a tyto 

služby je schopen provádět pouze plně 

kvalifikovaný optometrista či oftalmolog.

Osoby, které si kupují kontaktní čočky 

přes internet, se budou pravděpodobně 

mnohem méně řídit doporučeními pod-

statnými pro zdraví jejich očí10. Nepod-

stupují také pravidelná vyšetření, což je 

znepokojující, neboť pravidelná vyšetření 

jsou zásadní součástí prevence zdraví no-

sitele kontaktních čoček. Existují případy, 

které dokládají, že nekvalifikovaný prodej 

kosmetických kontaktních čoček a jejich 

nošení bez odborného dohledu vyústil 

do problémů s očima11, 12, 13. Nejčastěji se 

jedná o příjem pacientů do nemocnic 

s akutními infekcemi a záněty ohrožujícími 

jejich vidění.

Nošení kosmetických kontaktních 

čoček z dekorativních důvodů se neliší 

od nošení dioptrických kontaktních čoček 

za účelem korekce zraku. Nebezpečí jsou 

stejná, negativních následků se však zdá 

být více, neboť se jedná o lidi nakupující 

přes internet nebo od nekvalifikovaných 

prodejců, a tím pádem se jim prav-

děpodobně mnohem méně dostane 

odpovídající péče a doporučení, která 

jsou nezbytná k minimalizaci problémů 

spojených s nošením kontaktních čoček. 

Regulace poskytování všech kontaktních 

čoček pacientům a aplikace čoček očním 

odborníkem zminimalizují jinak nevyhnu-

telná nebezpečí očních změn, vzniklých 

nošením kontaktních čoček.

Judith Morris BSc, MSc, FCOptom, 

FAAO, FIACLE

přeložil Ing. Pavel Šebek

scoo@scoo.cz

Autorka článku Judith Morris vystudovala na lon-

dýnské City University. Byla vedoucí optometristkou 

na kontaktologickém oddělení oční kliniky Moorfields, 

poté se stala ředitelkou Institutu optometrie. V sou-

časnosti je ředitelkou kontaktologického vzdělávání 

na City University a vedoucí klinickou pracovnicí 

v Institutu optometrie. Dříve byla také prezidentkou 
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také členkou organizace General Optical Council (Rada 

optiků) a v současnosti je prezidentkou evropské části 

Mezinárodní asociace učitelů kontaktologie (IACLE). 

Judith Morris je spoluautorkou publikace Contact Lens 

Manual (Průvodce kontaktními čočkami), napsala také 
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Nejlepší progresivní 
čočky

Japonská technologie pro Váš zrak

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

Japonská technologie pro Váš zrak

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

Vyzkoušejte komfort, který Vám poskytnou 
progresivní čočky nejnovější generace

Japonská technologie pro Váš zrak

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.

HOYA Lens CZ a.s.
Bezručova 800
511 01 Turnov

www.hoyavision.cz

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

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.
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Jako soudní znalec 
si nedokážu představit 

posouzení

 Původním zaměřením jste inženýr, 

poté jste pokračoval v Olomouci 

ve studiu optometrie. Kdy a proč 

jste se rozhodl, že se budete věno-

vat optickému povolání? Čím Vás 

zaujalo?

To je už skutečně dávno. Byl jsem 

osloven docentkou Kvapilíkovou, zda bych 

nepomohl při přednáškách technických 

předmětů nově vznikajícího oboru opto-

metrie na Masarykově univerzitě v Brně. 

To se mi tak zalíbilo, že jsem dostudoval 

jak oční optiku, tak optometrii. Navíc 

manželku jsem poznal právě při jejím 

studiu optiky v Brně. Svého rozhodnutí 

jsem nikdy nelitoval. Oční optika je pře-

krásné odvětví, kde si každý najde ten svůj 

kousek sebe.

 Absolvoval jste mimo jiné kurzy re-

frakce na institutu Karlsruhe v Mni-

chově. Můžete nám o tomto období 

říct něco víc? Co přesně bylo náplní 

kurzů? Co Vám daly? V čem byly jiné 

než vzdělávání v naší zemi? 

Těch kurzů a studií bylo v zahraničí 

více. Nikdy nezapomenu na první hodiny 

výuky v Mnichově, kde jsem pochopil, že 

optika u nás musí urazit ještě hodně dlou-

hou cestu, především v péči o zákazníka, 

v marketingu a někdy také v odborných 

dovednostech. Co jsem cítil jako největší 

nedostatek, bylo odborné poradenství 

zákazníkovi při korekci zraku a výběru 

správné pomůcky. Jinak musím konsta-

tovat, že přednášející byli vždy perfektně 

připraveni, důslední, přesní a připraveni 

pomoci. Čas se využíval naplno.

 V současné době se podílíte na po-

řádání přednášek pro optiky, sám 

máte optiku, provozujete pora-

denskou společnost a také pracu-

jete jako soudní znalec. Co obnáší 

každé z těchto odlišných, a přesto 

souvisejících zaměření?

Nejdřív si Vás dovolím poopravit. Pro-

vozovny oční optiky má oficiálně manželka 

se sestrou. V každém případě všechny 

činnosti spolu velmi úzce souvisejí a do-

plňují se. Bez dobré znalosti praxe oční 

optiky si nedokážu představit posouzení 

některých reklamací nebo některých po-

radenských otázek, se kterými se na mne 

některých reklamací 
bez dobré znalosti 
praxe oční optiky

Ivan Vymyslický skloubil ve svém profesním životě několik vrstev optické 
profese. Tou první je role viceprezidenta Společenstva českých optiků a op-
tometristů, kde má na starosti hlavně legislativu. Jeho druhou parketou je 

povolání soudního znalce a poradce v oboru, což s sebou nese prohlubování 
technických znalostí. Třetí vrstvu tvoří zájem o marketing. Čtvrtou vrstvu pokrývá 
činnost přednášejícího.
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kolegové obracejí. Nutno říct, že se často 

jedná o velmi citlivé otázky existence 

jednotlivých firem.

 Pracujete mimo jiné jako soudní 

znalec. Když soudní znalec posu-

zuje nějaký případ, na co si musí 

dát největší pozor? Máte „kuchařku 

soudního znalce“, tedy body a zása-

dy, kterými se vždy řídíte?

Jako soudní znalec jsem při skládání 

slibu slíbil, že všechny případy budu 

posuzovat nezávisle a odborně. Ve své 

praxi dělám vše pro to, abych tento slib 

dodržel. Někdy je to velmi obtížné, jako 

třeba v případě soudního řízení, kdy vás 

navštíví právník žalovaného a snaží se vám 

vysvětlit, že závěr posudku je nesprávný. 

Při posuzování se snažím vždy získat 

maximum informací, konzultací nebo 

zkoušek a testů. Mnoho přístrojů jsem si 

musel pořídit, jindy využiji přístroje jiných 

pracovišť. Velkým pomocníkem mi je také 

dokument, který vychází z norem EU a je 

přijat i českými optiky. V tomto dokumentu 

jsou základní normativy pro posouzení 

správných brýlí nebo korekce.

 Jaké nejčastější případy posuzuje-

te? Překvapil Vás některý?

Nejhorší je trend neustálého zvyšování 

počtu reklamací, stížností a soudních 

sporů. Je vidět, že zákazníci jsou více 

uvědomělí, znalí, nevděční a také i optici 

dělají více chyb. Některé případy jsou vel-

mi rutinní, jako je posouzení antireflexu, 

jiné jsou k pousmání, jako třeba že obruba 

praskla při přistávání letadla při zvýšených 

vibracích.

Těžké jsou situace, kdy kůň kopne 

dívku do tváře, brýle poškodí oko, které 

musí být vyjmuto. Příčina se hledá v práci 

očního optika a správnosti výběru brýlí.

 Zmiňoval jste, že při reklamacích 

bývají často kamenem úrazu ob-

ruby na silon a povrchová úprava 

brýlí. Zlepšuje se situace v těchto 

oblastech?

Situace se zlepšila. Ale to není to hlav-

ní, co nás nyní trápí. Více nás trápí přesnost 

korekce zraku provedená lékařem a ná-

sledné nekomfortní vidění přes moderní 

a často dražší brýle. V konečném důsledku 

to vždy musí někdo zaplatit.

 Na 5. optometrickém kongresu 

na podzim tohoto roku v Olomouci 

budete mít přednášku o kvalitě 

refrakce z pohledu soudního znal-

ce. Jaká nejčastější pochybení při 

refrakci se v praxi dějí?

Ryze odborně je to především v ne-

dostatečné binokulární korekci a u star-

ších lidí ve zbytečně vysokém přídavku 

na čtení.

 Dlouhodobě se zabýváte marketin-

gem v oční optice. Čím je pro Vás 

toto téma zajímavé?

Marketing v oční optice má svá spe-

cifika. Především je velmi obtížné působit 

na koncového nositele brýlí. Optik má 

vždy ve svých rukou mnoho argumentů, 

jak může spolehlivě změnit rozhodovací 

proces zákazníka a tím změnit původní 

význam i cíl marketingové akce. Brýle si 

zákazníci kupují přibližně po 4 letech a to 

je velmi dlouhý čas, ve kterém jistě zákaz-

ník změnil své nákupní chování.

Ing. Ivan Vymyslický na letošním veletrhu OPTA při 
představení projektu Oční optika 3000
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 Můžete uvést příklad dobrého 

marketingového tahu, který Vás 

zaujal, utkvěl Vám v paměti? A nao-

pak – existuje něco, co Vám připadá 

jako ne příliš šťastný marketingový 

tah?

Nejdříve to, co se mi vůbec nelíbí, a to 

je sleva, sleva a sleva, často i 80 %, po celý 

rok. Na druhé straně je mnoho zajímavých 

a kreativních akcí, které skutečně mohou 

zákazníka přivést, nebo mohou na určitou 

službu poukázat.

Vzpomínám si na jednu zajímavou 

akci, která byla založena na tom, že zákaz-

ník si zvážil v optice své staré brýle a pokud 

si pořídil nové, lehčí, dostal za každý gram 

určitý bonus.

 Pokud byste provedl praktické 

srovnání, jak se liší v optikách 

marketing u nás a v zahraničí? Exis-

tují v českém optickém marketingu 

nějaká specifika? 

Aniž bych se chtěl dotknout mých 

kolegů, musím říct, že optici na západ 

od našich hranic jsou v marketingu zběh-

lejší a vzdělanější. To se projevuje v jejich 

aktivitách a také ve výsledcích. Mnoho 

chyb také dělají někteří nadnárodní doda-

vatelé, třeba u brýlových nebo kontaktních 

čoček. Přebírají projekty jedna ku jedné 

od svých centrál a ty jsou často připraveny 

pro zákazníky s jinou mentalitou, jinými 

emocemi i potřebami.

 Četla jsem, že ve Vaší optice 

používáte přístroj, který testuje 

oči již od kojeneckého věku. Jak 

takové testování zraku u kojenců 

probíhá?

Jde o přístroj PLUS optix, kterých je 

v ČR, myslím, okolo patnácti. Je to přístroj, 

který testuje s určitou přesností zrakovou 

vadu obou očí, jejich fixaci a také akomo-

dační schopnost. Testování probíhá velmi 

krátce, bez užití léků a na vzdálenost 1,5 m, 

což umožňuje kontrolovat děti přibližně 

od 6 měsíců věku.

 Jste viceprezidentem Společenstva 

českých optiků a optometristů. Co 

Vaše role přesně obnáší?

Především je úplně jedno, jestli pre-

zident, viceprezident nebo člen výboru, 

naše práce je týmová a toho si na ní ce-

ním nejvíce. Jinak se snažím specializovat 

na legislativu okolo optiky, stížnosti a spo-

lupráci s VZP. Někdy je to zcela nekonečná 

práce, především proto, že v celé řadě 

otázek kolem podnikání není ani optická 

odborná veřejnost jednotná.

 Úloha Společenstva se proměňu-

je. Jakou úlohu hraje pro optiky 

v dnešní době? Co považujete 

za hlavní úkol Společenstva v nej-

bližší době?

Společenstvo je jediné, které v takto ši-

roké pozici zastupuje optiky, optometristy, 

ale i dodavatele a školy v České republice. 

Hlavní úlohou SČOO je dělat vše pro to, 

aby obor optiky měl co nejlepší podmínky 

pro svůj rozvoj jak po stránce legislativy, 

tak i odbornosti, marketingu... Úkolů pro 

nejbližší dobu je jistě více. Za důležitý 

považuji vztah optiků a optometristů 

k pojišťovně a význam předpisu na brýle, 

zlepšení ochrany oboru v živnostenském 

zákoně a také zviditelnění oboru u laické 

veřejnosti. Nebude to jednoduché a také 

to na sebe bude vázat značné finanční 

prostředky.

 Co Vám na Vašem povolání připadá 

výjimečné, co je na něm naopak 

těžké?

Na tomto krásném oboru vidím jako 

výjimečné určité poslání pomoci lidem 

lépe vidět, zlepšit kvalitu vnímání okolních 

podnětů. Co je těžké – zjistit, co zákazník 

skutečně vidí. Vidění je velmi subjektivní 

a tak jsme odkázáni na zákazníkovy pocity, 

podněty a informace.

Za korespondenční rozhovor 

poděkovala Eva Klapalová.

Foto: Petr Fajkoš
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Mr. Blue.
Jiný přístup k broušení

Pro bližší informace o přístrojích Essilor kontaktujte pana Milana Terše, telefon: 602 24 24 72, email: tersm@essilor.cz
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u nejmenších

Obecně výsledky výzkumů vývoje 

fyziologie vidění formulovali dva neurofy-

ziologové, kteří se šťastně sešli na Harvar-

dově univerzitě, kde na opicích a koťatech 

konali svoje pokusy. Byl to Američan 

Hubel a Švéd Wiesel (v roce 2004 jsme 

byli přítomni udělení čestného doktorátu 

Karlovy univerzity profesoru Wieselovi). 

Oba vědci byli za výsledky své práce od-

měněni udělením Nobelovy ceny. Položili 

základy ke zcela novému chápání vývoje 

zrakových funkcí. Mechanismus vytvoření, 

upevnění a zakódování monokulárních 

i binokulárních funkcí je dán zčásti ge-

neticky, zčásti je však závislý na vývoji 

v raném období po narození. Pokud se 

v časném novorozeneckém období uplat-

ní překážky ve vnímání zrakových podnětů 

(např. kvůli zákalu rohovky, ale především 

čočky), jsou následkem trvalé změny nejen 

v buňkách receptorů, ale i ve všech etážích 

převodních systémů a v neuronech koro-

vého zrakového mozkového centra. Nej-

závažnější následky má zraková deprivace 

během období „kritické periody citlivosti“, 

která nastává brzy po narození a u člověka 

trvá asi 2 měsíce. Jako logický následek 

vzniká tupozrakost postiženého oka, která 

je tím hlubší, čím dříve vzniká.

V posledních desetiletích se zcela 

změnily názory na vhodnou dobu operace 

vrozených šedých zákalů – kongenitálních 

katarakt, proto je organizována rozsáhlá 

depistážní akce, která umožňuje odhalit 

tyto změny už v porodnici.

Neonatolog (specializovaný dětský lé-

kař) při prvním vyšetření dítěte ještě v po-

rodnici hodnotí nejen změny v okolí oka, 

víčka, přítomnost obou očí, jejich velikost 

(rohovky), polohu očí ve vztahu k očnici, 

úchylku očních os (šilhání), nystagmus 

(třes očí), ale nově pomocí oftalmoskopu 

vyvolává červený reflex od pozadí. Pokud 

není reflex výbavný, předává ihned dítě 

do péče a ke sledování na specializované 

oftalmologické pracoviště.

Další oční prohlídky dětí jsou součástí 

předepsaných kontrol u dětského lékaře 

ve 3, 6, 12 a 18 měsících. Při nich se věnuje 

pozornost postavení očí, nystagmu, mo-

nokulární fixaci a sledování pohyblivého 

i nepohyblivého předmětu. 

Ve 3. a 5. roce života už lze zkoušet 

monokulární vidění na optotypech. 

Používají se obrázkové optotypy či lépe 

dětí

Kdy, co a jak lze vyšetřovat

V obecném povědomí není známo, jak je u nás organizována 
péče o oči nejmenších dětí. Podle standardů léčebných plá-
nů, které byly v naší republice přijaty, náleží vyšetřování očí 

v rámci komplexních preventivních prohlídek dětským lékařům.
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Pflugerovy háky (tzv. vidličky), při nichž 

během vyšetření ze vzdálenosti 3 m dítě 

určuje, kam „vidlička“ či „éčko“ ukazuje. 

Výhodou je, že formou hry dítě odpovídá 

i bez potřeby slovní komunikace.

Další vyšetření zraku je součástí prohlí-

dek u dětského lékaře v 7, 9, 11, 13, 15 a 17 

letech na normálních Snellenových opto-

typech ze vzdálenosti 5 či častěji 6 m.

Ze závěrů těchto vyšetření lze vyvodit 

následující shrnutí. Dětský lékař odesílá 

k oftalmologovi: 

novorozence při jakýchkoliv zevně •	

patrných odchylkách, při nystagmu, 

při menším či větším průměru roho-

vek (normální průměr je 10–12 mm), 

při světloplachosti a při nemožnosti 

vyvolat červený reflex od pozadí;

dítě ve 4 měsících, jakmile se opako-•	

vaně brání zakrytí jednoho oka více 

než druhého.

Zhruba od 6. měsíce lze vyšetřit refrak-

ci, což je však možné už od porodu.

Pokud se v rodině vyskytuje šilhání 

a tupozrakost, je vhodné vyšetřit refrakci 

mezi 8. a 12. měsícem života. U větších 

dětí tak činíme po předchozím nácviku 

na optotypech.

Vývoj vidění u dětí:

novorozenec – periferní vidění 1/60, •	

20/600;

2–3 měsíce – fixace, sledování 6/60, •	

20/120;

6 měsíců – přítomno binokulární •	

vidění;

paralelní postavení bulbů 6/24;•	

12 měsíců – zdokonalené binokulár-•	

ní vidění 6/15, 20/60;

5 let – stabilizované binokulární •	

vidění 6/6, 20/20.

Refrakce se běžně vyšetřuje pomocí 

oftalmoskopu, skiaskopií, keratooftalmo-

metrem či autorefraktometrem. Dále se 

vyšetřuje vizus do dálky a do blízka, po-

stavení očí, binokulární funkce, perimetrie, 

citlivost na kontrast, barvocit, adaptace 

na tmu.

Ke zjištění vidění lze u dětí již v batole-

cím věku a v preverbálním období (nebo 

i u pacientů s poruchami komunikace) 

použít metodu preferential looking – PL 

(test preferenčního vidění).
© Jaimie Duplass, www.f-f.cz
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Princip je jednoduchý: za určitých svě-

telných podmínek a na určitou vzdálenost 

jsou dítěti předkládány podněty v podobě 

černých a bílých pruhů různé intenzity 

ve srovnání s neutrální šedou plochou. 

Dítě (nejlépe, když sedí na klíně matky či 

klidné, jemu blízké osoby) fixuje podnět 

opakovaně. Pokud nedokáže podnět 

rozlišit, nereaguje – stejně jako na šedou 

indiferentní plochu. Každá pozitivní reakce 

je zaznamenána na formulář, na kterém 

už jsou vyznačena pásma průměrných 

hodnot určitého věku. Tak lze získat dobrý, 

hodnotitelný výsledek.

Další možnosti vyšetření představují 

elektrofyziologické vyšetřovací metody. 

Ty mají tu výhodu, že nevyžadují žádnou 

reakci vyšetřovaného a představují tedy 

nejpřesnější senzitivní metodu testování. 

Proto jsou využívány i u dospělých jedin-

ců tam, kde není možný kontakt (těžce 

porušené vědomí, bezvědomí) nebo se 

projevuje snaha ovlivnit výsledek vyšetření 

(simulací).

Běžné vyšetřovací metody jsou u vět-

šiny očních onemocnění dostatečné 

k tomu, aby byla stanovena přesná 

diagnóza. Jsou však výjimky, u nichž je 

indikováno detailnější vyšetření retinálních 

funkcí, aby mohla být diagnóza upřes-

něna a aby mohla být stanovena i stadia 

onemocnění.

Takových metod je v současné době 

více, zmíním se však jen o těch, které po-

máhají upřesnit hodnoty vidění především 

u malých dětí.

Elektrofyziologické 
vyšetřovací metody 

Tyto metody představují v současnosti 

nejmodernější objektivní a neinvazivní me-

tody v oftalmologii. Patří mezi speciální po-

mocné vyšetřovací postupy. Při vyšetřování 

se využívá vyvolaná odpověď jednotlivých 

struktur oka na světelný podnět. Zazname-

návají se elektrické potenciály, vyvolané 

těmito podněty. Snímací elektrody jsou 

příslušně rozmístěny tak, aby bylo možno 

vyvolat kvalifikované stimuly a zpracovat 

signály a odpovědi z různých úrovní zrako-

vé dráhy a zrakového analyzátoru. 

Existuje několik typů elektrofyziolo-

gických metod:

Zrakově vyvolané potenciály – VEP 

(visual evocated potential) – objektivizují 

zrakovou ostrost vyvoláním kortikální 

odpovědi na zábleskový nebo šachovni-

cový podnět. Sítnicové receptory reagují 

na světlo přeměnou na elektrické signály 

(nervové vzruchy), které bipolární a gang-

liové buňky přenášejí dál do očního nervu, 

procházejí chiasmatem a pokračují do zra-

kového korového centra. Představují od-

povědi zrakových korových vjemů mozku 

na světelnou stimulaci a zobrazují průběh 

zrakové dráhy v celém jejím rozsahu. Při 

vyšetření se hodnotí schopnost zrakového 

nervu vést podráždění od gangliových bu-

něk do centrální korové oblasti zrakového 

analyzátoru v okcipitálním laloku mozku.

Elektrookulografie – EOG – vyjadřuje 

odpověď retinálního pigmentového epite-

lu na světelný stimul. Světelným podráždě-

ním se mění voltáž bazální membrány reti-

nálního pigmentového epitelu – Bruchovy 

membrány. Předpokladem je příjem sítnicí. 

Tato reakce s velkou pravděpodobností 

vychází z úrovně fotoreceptorů. Znamená 

to, že elektrookulografie vypovídá nejen 

o funkci retinálního pigmentového epite-

lu, ale i o funkci fotoreceptorů. EOG tedy 

vyjadřuje změnu klidového potenciálu 

mezi předním a zadním pólem oka, který 

je tvořen procesy látkové výměny na hra-

nici mezi sítnicí a chorioideou.

Oko funguje jako dipól, ve kterém 

rohovka představuje kladný a sítnice 

záporný pól. Mezi nimi probíhají elek-

trochemické změny. Napětí mezi dvěma 

póly vytváří základ klidového potenciálu 

oka. Při vyšetření se kladný pól jednoho 

oka přibližuje k zápornému pólu druhého 

oka a tak vzniká elektrický potenciál, který 

se zaznamenává.

Elektroretinografie – ERG – elektro-

fyziologická metoda umožňující měření 

elektrických impulzů buněk sítnice (tyči-

nek, čípků, gangliových buněk) v reakci 

na optické podněty (např. záblesky). Elek-

trody umístěné na znecitlivěné rohovce 

snímají odpovědi, které vytvářejí obraz 

typických vln. Vnější vrstvy sítnice jsou 

na rozdíl od vnitřních negativní a vytváří se 

imaginární polarizovaný generátor.

Základní protokol ERG byl v roce 

1998 standardizován pro 5 základních 

odpovědí:

odpověď na slabý záblesk, pochá-1. 

zející z tyčinek oka adaptovaného 

na tmu – tyčinková odpověď;

odpověď na silný záblesk oka 2. 

adaptovaného na tmu – maximální 

kombinovaná odpověď; 

oscilační potenciály;3. 

odpověď na silný záblesk, pocházejí-4. 

cí z čípků adaptovaných na světlo –  

čípková odpověď;

odpověď na rychle se opakující 5. 

stimulus – tzv. flicker.

Závěr

Svým článkem jsem chtěla upozornit 

na možnosti vyšetření očí u nejmenších 

dětí a na přijatelné výsledky hodnocení 

kvality vidění různými metodami. Zároveň 

dodávám, že časový faktor je pro včasné 

léčení patologických stavů v nejranějším 

věku velice důležitý.

prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.
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Zástupca pre SR: PhDr. Bohuš Toman, bohus.toman@pillion.eu, +421 908 211 514, +421 911 211 514

www.pillion.eu

REKLAMA_Jul_2010_Ver.1.indd   1 13.07.2010   20:38:37



Česká oční optika 3/2010

Distribúcia v ČR a SR: PILLION s.r.o., Továrenská 1402/4, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko, tel.: +421 917 526 958, tel./fax: +421 424 466 856, sklad@pillion.eu
Zástupcovia pre ČR sever: Michal Erben, michal.erben@pillion.eu, +420 736 111 123, ČR juh: Petr Stratil, petr.stratil@pillion.eu, +420 728 919 897
Zástupca pre SR: PhDr. Bohuš Toman, bohus.toman@pillion.eu, +421 908 211 514, +421 911 211 514

www.pillion.eu

REKLAMA_Jul_2010_Ver.1.indd   1 13.07.2010   20:38:37



24

 Optická únia
Slovenska 

informuje

Kongres a snem 
Optickej únie 
Slovenska v Jasnej 
8.–10. 10. 2010 

V dňoch 8. až 10. októbra 2010 môže-

te opäť stráviť príjemný a užitočný 

víkend v krásnom prostredí Nízkych 

Tatier v Jasnej. Program je naplánovaný 

podobne ako po minulé roky; v piatok 

popoludní oddych vo wellness centre ho-

tela (k dispozícii je po celú dobu pobytu) 

a posedenie v kolibe, v sobotu nás čakajú 

odborné prednášky a spoločenský večer, 

v nedeľu dopoludnia Snem OÚS. 

Témy odborného kongresu:

Zákon o používaní registračnej 1. 

pokladnice č. 289/2008 Z. z. (pozvaní 

odborníci z MH SR a MF SR)

Patologické stavy oka v praxi opto-2. 

metristu 

Manažment (pozvaný Ing. Vymys-3. 

lický)

Optometria v praxi (pozvaný p. Vrba)4. 

Psychológia predaja5. 

Progresívna šošovka a jej správna 6. 

korekcia 

Správna korekcia, spokojný nositeľ 7. 

kontaktných šošoviek (prednášajúci 

Ing. Žácky)

Všetkých kolegov zo Slovenska aj 

z Čiech srdečne pozývame a tešíme sa 

na stretnutie. 

Bližšie informácie poskytneme pro-

stredníctvom pozvánok, prípadne na  

e-mailovej adrese OÚS: kancelaria@ous.sk. 

Kľúčová téma 
kongresu:  
Zákon o používaní 
registračnej pokladnice 
č. 289/2008 Z. z.

Čo zmení nový zákon v našich opti-

kách? Odpovedia nám odborníci z Minis-

terstva financií a hospodárstva.

Dňa 1. 3. 2009 nadobudol účinnosť 

nový Zákon o používaní registračnej 

pokladnice č. 289/2008 Z. z. Tento zákon 

stanovuje nové technické požiadavky 

na registračné pokladnice, vyžaduje ich 

novú certifikáciu, definuje nové postave-

nie a činnosť servisných organizácií a pri-

náša zásadné zmeny a nové povinnosti pre 

daňové subjekty pri evidencii tržieb.
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Hlavné zmeny v zákone  
č. 289/ 2008 Z. z. oproti  
vyhláške č. 55/1994 Z. z.: 

nové technické požiadavky a para-•	

metre registračných pokladníc a ich 

nová certifikácia;

zavedenie nového typu fiškálneho •	

zariadenia – fiškálnej tlačiarne;

vybavenie pokladníc a tlačiarní fiškál-•	

nou pamäťou;

zrušenie papierovej žurnálovej pásky •	

a zavedenie povinnosti elektronické-

ho žurnálu;

tlač ochranného znaku MF na do-•	

kladoch;

zrušenie mesačnej uzávierky a jej •	

nahradenie nepovinnými intervalo-

vými uzávierkami;

zmena definície obratov a zrušenie •	

GT 1 a GT 3;

povinné označenie pokladnice •	

fiškálnou plombou Daňového 

riaditeľstva SR;

uvedenie do prevádzky a servis •	

môžu vykonávať výhradne opráv-

nené organizácie pre uvedený typ 

pokladnice zapísané do registra 

servisných organizácií Daňového 

riaditeľstva SR;

povinná údržba pokladnice;•	

nové knihy pokladníc;•	

povinnosť používať pokladnicu •	

i na evidenciu úhrady faktúr a pohľa-

dávok v hotovosti.

Nové požiadavky na regis-
tračné pokladnice a fiškál-
ne tlačiarne:

elektronická registračná pokladnica •	

musí v časti neprístupnej používateľo-

vi obsahovať fiškálnu pamäť, kde sa 

budú ukladať údaje o evidencii tržieb, 

obchodné meno a adresa, ochran-

ný znak, DKP, IČ DPH, DIČ, dátum 

uvedenia do prevádzky, sadzby daní 

a meny a ich zmeny, denné uzávierky, 

vymazanie pokladnice, odpojenie 

displeja, fiškálnej pamäte a tlačiarne, 

kontrolný kód elektronického žurnálu 

a informácia o povinnej údržbe;

modul fiškálnej pamäte je potrebné •	

vymeniť po naplnení kapacity alebo 

zmene vlastníka, obchodného mena, 

adresy, alebo ďalších údajov zapísa-

ných jednorazovo do pamäte;

vytlačenie ochranného znaku •	

MF na platnom doklade a platnej 

uzávierke;

vytlačenie iba jedného originálu po-•	

kladničného dokladu so súčasným 

záznamom kópie do prevádzkovej 

pamäte alebo na vhodné dátové 

médium, pričom kópia originálu 

pokladničného dokladu môže byť 

vytlačená, ale nesmie obsahovať 

ochranný znak;

v prípade nevykonania dennej •	

uzávierky pokladnica neumožní 

vystavovanie ďalších dokladov;

mesačnú uzávierku už nie je možné •	

vytlačiť, namiesto nej je možné tlačiť 

intervalovú uzávierku, ktorá môže 

byť vykonaná v akomkoľvek rozsahu 

podľa dátumu alebo čísiel denných 

uzávierok;

pokladnice musia byť označené •	

trieštivou plombou Daňového riadi-

teľstva SR, ktorá obsahuje hologram 

„Slovenská republika“ a je označená 

poradovým číslom a číslom série.

Nové požiadavky na daňo-
vé subjekty pri evidencii 
tržieb:

používať názvy jednoznačne ozna-•	

čujúce predávaný tovar a služby;

povinnosť evidovať každý vklad •	

do pokladnice mimo predaja;

povinnosť vyhotovenia a archivácie •	

dennej uzávierky;

vydávať paragóny pri poruche, oka-•	

mžite nahlásiť poruchu, zaznačiť ju 

do knihy pokladnice a dohodnúť sa 

na doručení pokladnice servisnému 

stredisku alebo oprave na mieste;

do dvoch mesiacov od zobrazenia •	

informácie o povinnosti údržby dať 

vykonať údržbu pokladnice; 

zabezpečiť ochranu pokladnice •	

a dát;

uchovať fiškálnu pamäť a dáta •	

kontrolného záznamu v elektronickej 

podobe po dobu určenú zákonom 

na médiách, na ktorých je uchovanie 

garantované;

uchovávať vytlačené doklady •	

„NEPLATNÝ DOKLAD“ a „VKLAD“ 

po dobu 1 roka. 

 

Od 1. 1. 2011 musia všetci podnikate-

lia používať už len registračné pokladnice 

certifikované podľa nového zákona. 

Aj napriek stále komplikovanejšej situ-

ácii v podnikaní na Slovensku dúfame, že 

prežijete pekné leto a načerpáte počas do-

voleniek novú energiu, ktorá nám pomôže 

vyriešiť aj tie najväčšie problémy. Tešíme sa 

na stretnutie v Jasnej 8.–10. 10. 2010.

Ing. Alexandra Kováčiková

členka predstavenstva OÚS



Hlavnou témou bolo uvedenie okuliaro-

vých šošoviek SEIKO na optický trh. Zástupca 

spoločnosti SEIKO OPTICAL, pán Nor-

bert Meisterburg, v úvodnej prednáške 

predstavil značku SEIKO ako významného 

svetového dodávateľa okuliarových šošoviek, 

ktorý má na svojom konte niekoľko svetových 

patentov a prvenstiev v dizajnoch a materi-

áloch používaných pri výrobe okuliarových 

šošoviek. V ďalších prednáškach boli predsta-

vené konkrétne jednoohniskové bi-asférické 

šošovky a výnimočná povrchová antireflexná 

úprava SRC, ktorá sa vyznačuje zvýšenou 

životnosťou a je určená najmä na produkty 

s vyšším indexom lomu. Významné portfólio 

okuliarových šošoviek SEIKO tvoria aj prog-

resívne šošovky niekoľkých typov. Poslednou 

novinkou sú individuálne šošovky SUPERIOR. 

 

Ďalšie prednášky boli venované odborné-

mu vzdelávaniu očných optikov.

Ing. Ivan Vymyslický zameral obsah na po-

trebu precíznosti a presnosti dodržiavania 

Druhý úspešný ročník SAGITTA 
ACADEMY DAY, na ktorom sa zúčast-
nilo 200 optikov, sa niesol v duchu 
vzdelávania, športu a zábavy v krás-
nom prostredí Vysokých Tatier v hoteli 
Patria na Štrbskom plese. 

parametrov pri zhotovovaní okuliarov s uvedením veľkého množstva 

príkladov zo svojej optickej praxe, ale i príkladov z iných optík, ktoré 

musí riešiť v rámci vykonávanej súdnoznaleckej praxe. V druhej časti 

sa venoval oblasti okuliarov, ktoré používajú vodiči, čo teda môže 

urobiť očný optik pre bezpečnosť premávky.

Marek Blažo uviedol vo svojej prednáške, venovanej marketingu 

a predajným zručnostiam v očnej optike, potrebu profesionálneho 

prístupu v komunikácii so zákazníkom, ale aj správnej vizualizácii 

predajných priestorov. Možnosti rozvoja prevádzky očnej optiky 

ilustroval na príkladoch úspešných optík pôsobiacich v zahraničí. 

Podľa vyjadrenia účastníkov jeho prednáška bola veľmi inšpiratívna 

a motivujúca pre uskutočnenie organizačných a priestorových zmien 

optík aj v čase krízy.

Martin Slaný doplnil odborné vzdelávanie o možnosti využitia 

centrovacieho štúdia ako marketingového nástroja pri predaji multi-

fokálnych šošoviek. Účastníci workshopou mali možnosť vyskúšať si 

prácu na takomto zariadení a lepšie tak pochopiť potrebu vybavenia 

svojej prevádzky takýmto zariadením, ktoré má vo svojej ponuke 

spoločnosť Sagitta, spol. s r. o.

Časť odborných prednášok bola zaradená aj do kreditného sys-

tému vzdelávania optometristov v Českej republike. Oftalmologickú 

časť vzdelávania viedol MUDr. Martin Choleva, ktorý ako vždy veľmi 

zrozumiteľným a vtipným prejavom odkryl možnosti inak kompliko-

vanej medicíny ľudského zraku. 

Dvojdňové vzdelávanie bolo spestrené relaxom a kultúrou. 

Účastníci si vyskúšali svoje sily v outdoorových súťažiach paintball, 

streľba na kačičky, funbicykel a GPS orientácia. 

Kultúrne vyžitie a nadšenie navodila skupina FRAGILE a s tým 

spojená už kultovná DAVIDOFF party. 

SAGIttA, spol. s r. o.

ACADEMY
DAY
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s bi-asférickými šošovkami
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Soudní znalec 
v oční optice

i na dálku, sluneční brýle, polarizované 

brýle, samozřejmě tvrzené, s antireflexem. 

Přesně takové brýle si odnesla zákaznice 

a byla nadšena, že bude brýle odkládat 

jenom tehdy,  když půjde spát. Těšila se, jak 

budou fungovat doma, venku, v autě nebo 

u počítače. Vše bylo skvělé do okamžiku, 

než si sedla k monitoru svého počítače. 

Na brýlích se objevily podezřelé pruhy 

a pásy, které výrazně zhoršily a rušily vidění. 

Při reklamaci v oční optice se tato vada 

neobjevila, u počítače doma se však opět 

vyskytla. Naše zákaznice měla samozřejmě 

LCD monitor, který funguje mimo jiné 

také na principu polarizace. Vzhledem 

k tomu, že brýle byly zhotovené na silon, 

vzniklo v nich po zábrusu vnitřní pnutí. 

Uvedené pnutí bylo krásně pozorovatelné 

právě díky polarizaci brýlové čočky a díky 

LCD monitoru. Jednoduše řečeno – naše 

zákaznice měla v brýlích ve spojení s mo-

nitorem počítače tenzometr na měření 

pnutí. Otázka zní, kdo udělal chybu a zda 

je tato reklamace oprávněná. Je nutno říct, 

že pnutí u brýlí na silon není jednoduché 

zcela odstranit a běžně se nějaké vyskytu-

je. Tato reklamace spadá do oblasti pora-

denských chyb. Optik přece musí vědět, že 

uvedený typ skla není pro LCD monitory 

zcela ideálním řešením. Zákazník očekává 

optimální nekonfliktní řešení. Na obr. 1 

je pohled přes brýle na LCD monitor. 

2. případ reklamace

Prodej kvalitního značkového zboží 

rok od roku pomalu stoupá. Samozřej-

mostí je, že zákazník od tohoto druhu 

zboží očekává mimo jiné i vlastnosti, které 

staví brýle do kategorie nezničitelných. 

Jednou z takových značek je i značka 

Louis Vuitton. Mít kabelku, peněženku 

nebo jiný doplněk této značky je přáním 

mnoha zákaznic. Dostaly se mi do rukou 

sluneční brýle v celkové pořizovací ceně 

vysoko nad deset tisíc, které byly z plastu 

a byly zlomeny přesně v polovině nosníku. 

Reklamacev praxi

To, kolik v poslední době přibylo reklamací, které se dostanou až k posou-
zení soudním znalcem, je neuvěřitelné. Naši zákazníci jsou vzdělanější, 
nabyli více sebevědomí i drzosti a také mají více informací o svých prá-

vech. Některé reklamace se neustále opakují (např. zlomená čočka ve vrtaných 
brýlích, poškrábaný antireflex či odloupaná povrchová úprava z obruby). Jsou 
však případy, které jsou zajímavé nejenom z technického hlediska, ale i z hlediska 
lidského nebo právního. O některé perličky bych se s vámi rád podělil.

1. případ reklamace

Dnes je velká móda mít „vše v jednom“. 

Často takto nabízíme progresivní čočky 

a právě to se může stát kamenem úrazu. 

Skutečně vše v jednom: brýle na čtení 
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S uvedenými brýlemi zaslala zákaznice 

dopis se žádostí o prozkoumání, zda ne-

měly nějakou výrobní vadu, přiložila i kopii 

dopisu o posouzení reklamace – ta byla 

samozřejmě posouzena jako neoprávně-

ná. Zákaznice ve svém dopise popisuje, 

že jí brýle dobře neseděly, a tak se snažila 

si je na pláži vhodně upravit. Domnívala 

se, že brýle takové značky to musí bez 

problémů vydržet a to, že brýle při úpravě 

praskly, je jednoznačně chybou materiálu. 

Při podrobnějším pohledu pod mikro-

skopem bylo poznat, že zlom byl násilný, 

chyběla část nosníku a navíc byly brýle již 

opravovány pravděpodobně sekundovým 

lepidlem. Na fotografiích na obr. 2 a 3 je 

vidět lepidlo i místo počátku zlomu.

3. případ reklamace

Občas se nám v praxi stane, že ve sna-

ze prodat a přesvědčit zákazníka ke koupi 

jej zahrneme tolika informacemi, že si pak 

nejsme zcela jisti, jak je chápe a co si z nich 

ve skutečnosti pamatuje. Také se stane, 

že nevedeme dobrý dialog při prodeji 

a neznáme dobře potřeby nebo způsob 

používání budoucí optické pomůcky. 

Vzpomínám si na případ, kdy byla v optice 

mladé slečně nabízena plastová brýlová 

čočka, která jí byla představena jako 

nerozbitná, což bylo doplněno ukázkou 

pádu plastové čočky na zem. Uvedené 

vlastnosti se zákaznici zalíbily a koupě 

brýlí se uskutečnila. Mladá slečna milovala 

koně a trávila s nimi mnoho svého volného 

času až do okamžiku, než se stalo neštěstí. 

Kůň ji kopl do tváře, zlomil brýlové čočky, 

které pořezaly oko tak nešťastně, že mu-

selo být vyjmuto a vyměněno za protézu. 

Po vyléčení si zoufalá maminka vzpomněla 

na slova optika o nerozbitnosti čoček 

a rozhodla se požadovat zaplacení všech 

následků, které po zranění vznikly, od oční 

optiky. Jistě si dokážete představit neje-

nom částku, o kterou šlo, ale i bezesné noci 

prodávajícího. Naštěstí pro optiku dopadlo 

vše dobře, protože brýle nebyly prodány 

jako ochranné, ale jako zdravotnický pro-

středek – optická pomůcka. Nezbývá než 

si přát, aby se takové případy všem našim 

kolegům vyhýbaly obloukem.

Ing. Ivan Vymyslický

ivan.vymyslicky@ppo.cz

obr. 2  Plastové brýle zlomené přesně v polovině 
nosníku

obr. 3  Pokus o opravu brýlí sekundovým lepi-
dlem

obr. 1  Pohled přes brýle na LCD monitor
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Zajímavé případy 
z praxe

Kazuistika

Multifokální korekce 
u paralytického 
strabizmu 

Koncem března nás na doporučení 

našeho oftalmologa vyhledala paní, rok 

narození 1953. Dlouholetá nositelka 

myopické korekce by chtěla vidět „jako 

za mlada“ bez neustálého sundávání 

a nasazování brýlí. Slyšela o multifokální 

korekci, kterou nosí její dobří známí s veš-

kerou spokojeností. Byla však už před lety 

upozorněna jak oftalmologem, tak i očním 

optikem, že v jejím případě to nikdy ne-

bude možné. Klientka měla před 15 lety 

těžkou autonehodu, jejímž důsledkem 

bylo mimo jiných zranění i vážné trauma 

levého oka. Od této události vidí částečně 

dvojitě. Několik měsíců po nehodě měla 

ještě ptózu levého víčka, tu se však díky 

akupunktuře podařilo odstranit. 

Už při prvním pohledu na klientku 

bylo nápadné její „hrdé“ držení těla. I při 

běžném rozhlížení po místnosti nebo při 

pohledu do dálky zvedala „povýšenecky“ 

bradu. Aktuálně používá troje brýle, jedny 

na řízení auta a do dálky, druhé při práci 

na počítači a třetí pro dlouhodobé čtení. 

Klientka je angažovaná chovatelka vzác-

ného psího plemene a vedle toho dohlíží 

na účetnictví firmy svého muže. Bylo vidět, 

že není spokojená se stávající situací a že 

aktivně hledá možnost lepšího zrakového 

komfortu. Před samotným měřením zraku 

jsme se rozhodli na základě anamnézy 

provést ještě kontrolu hybnosti očních 

svalů, protože z popisu potíží i samotného 

držení těla klientky jsme usuzovali na mož-

né traumatické poškození okohybných 

svalů. Výsledkem kontroly je 9 hlavních 

pohledů (obr. 1–9).

Z průběhu vyšetření oční motility je 

zřetelné postižení horního přímého svalu 

u levého oka. Hned nám byl jasný důvod 

„povýšeneckého“ držení brady a hlavy. 

Po měření subjektivní refrakce do dálky 

a do blízka jsme získali tyto hodnoty:

Vážení čtenáři, přinášíme vám další příspěvek do rubriky Kazuistika, v níž 
chceme ve spolupráci s vámi zveřejňovat zajímavé případy z vaší praxe 
a jejich řešení, podložené vašimi znalostmi a zkušenostmi. Ti z vás, kteří 

se chtějí se čtenáři i s odborníky podělit o zajímavý či poučný příklad ze své 
praxe, mají možnost zaslat nám do redakce svůj příspěvek ke zveřejnění. Sou-
časně tak máte možnost získat za článek kredity v rámci celoživotního vzdělá-
vání (podrobné informace o získání kreditů poskytne SČOO). Články lze zasílat 
elektronicky na e-mail: pichova@expodata.cz nebo klapalova@expodata.cz.  
Podrobné informace vám poskytne redakce.



Dálka (∞):

P: –5,50 sf = 1,75 cyl, 2° osa, 

 add: 2,00 D, Vizus: 1,00

L:   –4,00 sf = 3,00 cyl, 168° osa, 8,00 pdpt 90° báze, 

 add: 2,00 D, Vizus: 1,00

Binokulární vizus 1,25 s dobrou stereopsí! Klientka byla při 

následné demonstraci velmi spokojena s pohledem do dálky. 

Nadšená byla zejména z „klidu“ pohledu. Protože komplikované 

refrakční případy si netroufáme řešit na základě jednoho mě-

ření, pozvali jsme si klientku na opakované měření za týden. 

Opakované měření potvrdilo naměřený výsledek. Mohli jsme 

tedy přistoupit k realizaci brýlí a objednání brýlových skel. 

obr. 1  Přímý pohled

obr. 2  Pohled nahoru

obr. 3  Pohled vlevo nahoru

obr. 4  Pohled vlevo

obr. 5  Pohled vlevo dolů

obr. 6  Pohled dolů

obr. 7  Pohled vpravo dolů

obr. 8  Pohled vpravo

obr. 9  Pohled vpravo nahoru

Česká oční optika 3/2010
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Kontrola na začátku měsíce května ukázala totální ne-

možnost používání nových multifokálů do blízka a na střední 

vzdálenosti. V těchto případech musí používat svoje původní 

brýle, při přechodu z multifokálních brýlí na původní jí však 

trvá až 45 minut, než s původními brýlemi vidí opět ostře 

a jednoduše (při výměně za původní brýle vidí dvojitě). Příčina 

těchto potíží je při pohledu na test okohybných svalů jasná: 

při pohledech dolů a konvergenci klientka žádné prizma ne-

potřebuje. Naopak tím, že s multifokálními brýlemi se klientka 

dívá na střední vzdálenosti, se na výškové prizma na střední 

vzdálenosti částečně zadaptovala a rychlá výměna za původní 

brýle je nyní nemožná! Co teď? Klientka je s dálkovou korekcí 

spokojená, ale protože se její běžný den odehrává spíš v blízkých 

a středních vzdálenostech, nemůže za těchto okolností nové 

multifokální brýle vůbec používat a chce se vrátit k původní 

korekci. Po dalším kontrolním měření nás napadla spásná 

myšlenka! Vyrobíme pro klientku speciální korekci na střední 

a blízkou vzdálenost, kde by výškové prizma bylo realizováno 

pouze do té míry, aby se při přechodu z multifokálních brýlí 

na brýle do blízka a k počítači nemusela adaptovat. Po dalším 

měření do blízka byla tato hodnota stanovena na 2,00 pdpt 90° 

báze u levého oka. Jako korekci do blízka a na počítač jsme pro 

klientku objednali skla:

Blízko (vzdálenost 35 cm):

P:  –3,00 sf = 1,75 cyl, 2° osa 

L:   –1,50 sf = 3,00 cyl, 168° osa, 2,00 pdpt 90° báze

Jako typ korekčních skel jsme zvolili čočky Varilux Com-

puter 3V s redukcí 1,00 dpt. Všechny typy skel dostala klientka 

s plnou antireflexní úpravou. V současnosti (začátek července) 

klientka používá ke své spokojenosti oboje brýle. Potíže už 

nemá a k původním brýlím se už nevrací. Tento korekční případ 

ukázal v plné míře naši nevybavenost v oblasti přístrojů, protože 

naše optometristické pracoviště bylo do května tohoto roku 

vybaveno pouze papírovým optotypem do blízka bez možnosti 

provádět binokulární testy do blízka. 

Výše popsaný případ rozhodně nepatří mezi standard, 

klientka je inteligentní, motivovaná a kooperující a od jejího 

úrazu uplynula řada let. Od začátku případu věděla, že se jedná 

o experimentální korekci, kde nemůžeme jako optika převzít 

plnou záruku. Tento případ však pro nás byl velmi poučný 

a rozhodně nám poslouží jako model pro korekci podobných 

paralytických strabizmů. Byla by proto škoda si úspěšnou korekci 

tak vzácného případu nechat pouze pro sebe. 

Eva Hrušková-Voříšková, Kateřina Kybikásová,  

Tomáš Haberland, optometristé

e-mail: info@vidisskvele.cz

Zdroj grafiky:

„Eye Movement Simulator“, http://cim.ucdavis.edu/EyeRelease/Interface/

TopFrame.htm

U paralýz a paréz okohybných svalů se snažíme takto naměřené 

prizmatické hodnoty nerozdělovat a naměřenou prizmu plně 

umístit před postižené oko, v tomto případě oko levé. U všech 

našich dodavatelů multifokálních skel však nastal problém 

a výše naměřenou hodnotu (8,00 pdpt báze 90°) nám nikdo 

nebyl schopen vyrobit a dodat. Nakonec jsme se rozhodli pro 

mírný kompromis a umístili jsme 2,00 pdpt 270° báze před oko 

pravé a 6,00 pdpt 90° báze před oko levé.

Klientka byla při výdeji brýlí na konci měsíce dubna 2010 

s korekcí velice spokojená, stav komentovala větou: „Takhle jsem 

do dálky ještě neviděla!“ Přibližně po 3 dnech od výdeje brýlí 

nám klientka telefonicky hlásila spokojenost s multifokálními 

brýlemi do dálky, v místnosti i při chůzi po schodech. Měla však 

výrazné potíže s používáním brýlí u počítače a do blízka. Tyto 

potíže jsme připsali na vrub adaptace a klientku jsme požádali, 

aby se zastavila na kontrolu až v příštím týdnu (klientka byla 

upozorněna na opravdu nestandardní postupy u celé zakázky 

na základě velmi neobvyklé korekce).

© James Steidl, www.f-f.cz
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o 16 procent lehčí 
než běžný plast

(měrná hmotnost 1,11 g/cm3)

doživotní záruka 
v případě rozbití 

v jakémkoli typu obruby

ULTRA LEHKÉ VELICE PEVNÉ, 
BEZ VNITŘNÍHO PNUTÍ

Trilogy®, Image® a NuPolar® jsou ochranné známky společnosti Younger Optics, Trivex® je ochranná známka společnosti PPG Industries, Inc., 
Transitions® je ochranná známka společnosti Transitions® Inc.

Jednoohniskové
čiré & Transitions®

Image® progresivní
čiré & Transitions®

Bifokální FT-28
čiré & Transitions®

Jednoohniskové Nupolar® polarizační

Pro více informací pište na 
info@youngereurope.com nebo navštivte

WWW.TRILOGYLENS.COM

NOVIN
KA

 BRÝLOVÉ ČOČKY
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Aleš Lamr

Vyjadřuje se úsporně a výrazně – slovy i barvami. Jeho dílo vnímáte 
jako obrazce tryskající barevné energie. Noříte se jimi do barev-
ných mřížek či kulatých tvarů a tiše si odříkáváte jejich názvy: 

Trojjedinost, Cirkulace andělů, Kam jdeš, Hvězda na procházce...

Aleš Lamr se celý život věnuje dílu výtvarnému. Jeho ilustrace zdobí 
i Knihu knih – konkrétně tu pro naše století – Bibli 21.

 Co Vás v poslední době uhodilo 

do očí?

Citát z Písma: „Oči máte, a nevidíte, uši 

máte, a neslyšíte.“ (Bible, Marek, 8:18.)

 „Stát se vidoucím“ – jak vidíte tento 

proces Vy?

Vidoucí byli v Bibli proroci a těch je 

dnes málo. 

 Věříte v lásku na první pohled, nebo 

se řídíte jinými smysly?

Obojí.

 Otevřel Vám někdy někdo oči?

Bůh-Hospodin.

 V kom vidíte hrdinu?

V Kristu.

 Zavíráte před něčím oči?

Kdo mhourá okem, uvodí nesnáz. 

(Bible, Přísloví 10:10.)

 Nad čím byste přivřel oko?

Nad chybou z nevědomosti.

 Co (nebo koho) byste střežil jako 

oko v hlavě?

Motivy svého srdce.

 Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?

Nadšený ctitel umění.

 Na co se rád díváte?

Na přírodu a na umění.

Jak to vidí 

 Jakou úlohu ve Vašem životě hraje 

zrak?

Důležitou, neboť jsem malíř.

 Co vás upoutá na první pohled – 

barva, tvar, zvuk, vůně nebo něco 

jiného?

Barva.

 Jak by vypadaly brýle Vašich snů?

Duhové.

 Kdy Vám naposledy oči zářily nad-

šením?

Při západu slunce nad Jeruzalémem.

 Kdy je podle Vás potřeba mít oči 

na stopkách?

Kdykoliv.



 Jaké místo na světě podle Vás stojí 

za vidění?

Izrael.

 Máte někdy chuť vidět do budouc-

nosti?

Ano.

 Jaký vhled a poučení Vám dává 

Vaše práce?

Vynalézat, objevovat, zjevovat.

 Z pohádek známe situaci, kdy musí 

hrdina jít stále kupředu a nesmí se 

ohlédnout. Přesto Vy osobně – co 

vidíte, když se ohlédnete (a co máte 

před sebou)?

Dobré dílo.

 Když hledíte na svět, jak jej vidíte 

a vnímáte?

Že svět spěje ke zdárnému konci. 

Za rozhovor poděkovala redakce.

Foto: archiv autora.

Česká oční optika 3/2010
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Brýlové čočky
 

Druhy korekčních  
brýlových čoček

Brýlové čočky dělíme podle op-

tických hledisek na spojné a roz-

ptylné. Některé čočky (torické, 

bifokální) mohou vykazovat oba lámavé 

účinky. Sférické čočky mají obě lámavé 

plochy kulové, torické mají jednu z nich 

torickou. Torickou plochu na zadní, duté 

straně čočky zjistíme ještě před jejím 

tvarovým zábrusem, kdy má tvar kružnice, 

velmi jednoduše položením čočky touto 

stranou na rovnou plochu. Jestliže doléhá 

celým obvodem k rovné podložce, jedná 

se o sférickou plochu. Pokud doléhá pouze 

na dvou protilehlých okrajích, jedná se 

o torickou nebo atorickou plochu.

Jednoohniskové čočky jsou nejběž-

nější a naměříme na nich jen jeden korekč-

ní účinek, a to buď sférický, nebo torický. 

U bifokálních (dvouohniskových) čoček 

naměříme tyto lámavé účinky dva – pro 

korekci do dálky a do blízka, u trifokálních 

tři – navíc ještě na střední vzdálenost. Tyto 

dva druhy čoček se nazývají též společným 

názvem víceohniskové. Vrcholem jsou 

v tomto směru čočky progresivní (mul-

tifokální), u nichž se mění jejich korekční 

vrcholová lámavost plynule v závislosti 

na výškové poloze průsečíku pohledové 

osy oka uživatele s lámavými plochami 

čočky (obr. 1). Asférické brýlové čočky mají 

alespoň jednu z ploch rotačně asférickou 

v tom smyslu, že se poloměr křivosti této 

plochy od optického středu čočky všemi 

směry stejně plynule zvětšuje. Atorické 

čočky mají alespoň jednu plochu atoric-

kou, což znamená, že se jedná o astigma-

tickou plochu podobně upravenou jako 

u asférické plochy s plynule se k okraji 

čočky zvětšujícími poloměry křivosti 

v obou hlavních řezech čočky. Zavedením 

rotačně asférické nebo atorické plochy se 

tyto čočky dostávají na vyšší kvalitativní 

úroveň z hlediska zobrazovacího i vzhle-

dového. Přestože mají plošší a tenčí tvar 

Základy 
brýlové optiky

7. část

obr. 1  Polotovar na zhotovení progresivní brý-
lové čočky s přední plochou hotovou
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než čočky sférické a torické, je zobrazení 

okrajem čočky při dodržení pokynů pro 

centraci bez zkreslení a astigmatismu 

šikmých paprsků. 

Různé typy dvou optických ploch mo-

hou být na čočkách různě kombinovány:

sférická/sférická,•	

sférická/torická,•	

asférická/sférická,•	

asférická/torická,•	

asférická/asférická,•	

asférická/atorická,•	

atorická/atorická,•	

progresivní/sférická nebo asférická,•	

progresivní/torická nebo atorická atd.•	

V současné době lze díky techno-

logii CNC obrábění „free-form“ vyrobit 

individuální čočky s jakýmkoliv designem 

optických ploch.

Vysokoindexové čočky se vyrábějí jak 

v minerálním, tak i plastovém provedení. 

Jsou tenčí než běžné čočky, ale jejich 

optické plochy vykazují větší odrazivost, 

která s rostoucím indexem lomu roste. 

Proto je doporučujeme zásadně s pro-

tiodraznou (antireflexní) povrchovou 

úpravou. Z vysokoindexového materiálu 

se nevyrábějí čočky prizmatické z důvodu 

nízkého Abbeova čísla, tedy vysoké dis-

perze (rušivé duhové lemy při pohledu 

přes čočku).

obr. 2  Kruhový výpadek v zorném poli (šedivá 
barva) při pohledu přes spojnou lenti-
kulární čočku s ostrým přechodem mezi 
optickou a okrajovou zónou

obr. 3  Doporučený způsob uspořádání pozadí 
a osvětlení pro zrakovou kontrolu vad 
čoček

asi 300 mm
libovolná pozorovací 
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Lentikulární čočky slouží ke korekci 

velmi vysokých refrakčních vad. V cent-

rální části je kruhová optická zóna a okraj 

čočky je ztenčený. Přechod mezi optickou 

zónou a okrajem čočky může být ostrý, 

nebo plynulý. Dříve se spojné lentiku-

lární čočky ze dvou čoček tmelily. Dnes 

se k výrobě využívá hlavně plastových 

optických materiálů. Lentikulární čočka 

s plynulým přechodem optické zóny 

v okrajovou je v brýlích méně nápadná 

a spojná má i optickou výhodu v tom, že 

v zorném poli uživatele nevzniká kruhový 

výpadek – skotom (obr. 2).

Rozsah nabízených průměrů dodáva-

ných čoček je značný. Při výběru vhodné 

korekční čočky využíváme v plné míře 

nabídkových firemních katalogů, ve kte-

rých najdeme všechny potřebné údaje 

o čočkách.

Kontrola kvality  
brýlových čoček

Jestliže chceme z brýlové obruby 

a čoček zhotovit kvalitní korekční pomůc-

ku, musíme si umět zkontrolovat kvalitu 

dodaných obrub i čoček. O normách 

a zkouškách pro brýlové obruby jsme se 

zmínili dříve. Vyráběné brýlové čočky musí 

také splňovat určité požadavky, které jsou 

uvedeny v příslušných normách. 

Od roku 1998 platí pro výrobce čoček 

mezinárodní a evropská norma týkající se 

dodržení optických požadavků, která byla 

převzata i Českou republikou pod názvem 

ČSN EN ISO 8980-1 Oční optika – Dokon-

čené brýlové čočky s neopracovaným 

okrajem – Část 1: Požadavky na jedno 

a víceohniskové čočky. 

Povolené optické výrobní tolerance 

jsou uvedeny v tab. 1.

Průhledem se hledají vady materiálu 

čočky (šlíry, bubliny, kaménky, závoje) 

a vady vzniklé opracováním (rýhy, vlá-

senky, nedoleštění, rozleštění, okrajové 

záštipky – mušle). 

Plocha čočky se k tomuto účelu dělí 

na dvě pásma:

1. pásmo – střed čočky o průměru •	

30 mm – funkční část čočky,

2. pásmo – okrajový prstenec.•	

První pásmo musí při kontrole splňo-

vat přísnější kritéria.

Nejmenší povolená okrajová tloušťka 

u spojek je pro minerální čočky 0,4 mm. 

To samé platí pro středovou tloušťku 

u rozptylek. Čočky z materiálu CR 39 bývají 

silnější. Největší okrajový záštipek může 

měřit 1 mm. 

Nejlépe se vzhledové vady čoček 

hledají průhledem přes čočku na ostrém 

rozhraní světla a tmy. Návod na uspořádá-

ní pracoviště pro kontrolu vad průhledem 

poskytuje obr. 3 (převzato z normy).

Pro zkoušení mechanických vlastností 

čoček, hořlavosti, zdravotní nezávadnosti 

a propustnosti platí norma ČSN EN ISO 

14889 Oční optika – Brýlové čočky – Zá-

kladní požadavky na dokončené brýlové 

čočky s neopracovaným okrajem.

Materiál, ze kterého jsou čočky vy-

robeny:

nesmí být pro uživatele dráždivý,•	

nesmí vyvolávat •	 alergické reakce.

Zkouška nehořlavosti se provádí 

obdobně, jak bylo popsáno u zkoušek 

brýlových obrub. 

Mechanická pevnost se zkouší oce-

lovou kuličkou o průměru 22 mm, která 

tlačí silou 100 N na střed čočky podlo-

žené silikonovým kroužkem na ocelové 

desce po dobu 10 s. Během zatěžování 

nesmí čočka prasknout ani se deformovat 

promáčknutím až na opěrnou ocelovou 

desku. Čočka musí ležet na opěrné desce 

dutou (zadní) stranou.

Možnosti povrchových  
zušlechťovacích úprav 
čoček

Brýlové čočky se zušlechťují vytvá-

řením:

absorpčních•	  vrstev za účelem sníže-

ní propustnosti viditelného záření,

antireflexních•	  vrstev pro snížení 

odrazivosti, zvýšení kontrastu a pro-

pustnosti pro viditelné záření,

zrcadlových•	  vrstev pro vytváření 

efektního a zajímavého vzhledu,

otěruvzdorných•	  vrstev u plastových 

čoček pro zvýšení jejich povrchové 

odolnosti proti poškrábání,

hydrofobních•	  vrstev pro snížení 

smáčivosti povrchu, kdy povrch 

je hladší a snadněji se odstraňují 

nečistoty.

 

Optik má možnost si vybrat v přísluš-

né nabídce firmy, která čočky dodává, 

požadovaný druh dodatečné povrchové 

úpravy. Povrchovými úpravami získává 

čočka lepší vzhled, lepší užitné vlastnosti 

(např. zvýšení propustnosti snížením odra-

zivosti ploch čočky), vyšší otěruvzdornost 

a snadněji se ošetřuje. U plastových čoček 

se začíná barvením a pokračuje se lako-

váním povrchu, nanášením antireflexní, 

hydrofobní a antistatické vrstvy.

Absorpční vrstvy  
na minerálních čočkách

Mimo probarvení skloviny už ve sklár-

ně se minerální brýlové čočky barví 

povrchově na speciálních pracovištích. 

Na zadní plochu čočky se nanáší velmi 

tenká barevná vrstva oxidů vhodných 

kovů technologií vakuového napařování. 

Tímto způsobem je možné vytvářet i tzv. 

gradační vrstvy, které vykazují plynule 
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proměnnou absorpci ve svislém směru. 

Při zábrusu a ošetřování těchto čoček si 

musíme dát pozor na možnost poškození 

této vrstvy, která je podstatně citlivější 

na otěr než vlastní sklo. Každé poškození je 

velmi viditelné, zvláště u tmavších prove-

dení vrstvy. Příčinou poškození mohou být 

v optikách střepiny na prstech a plochách 

čočky při ručním olamování, odpad při 

ručním broušení, výštipky na zadním okraji 

fazety, znečištěné upínací čelisti automa-

tu, pootáčení čočkou v očnici pomocí 

otáčecích kleští, čištění čočky utěrkou, 

v níž je skelný prach nebo střepy. Proto se 

doporučuje při zpracování těchto čoček 

časté oplachování v misce s čistou vodou 

a udržování pracovního prostředí, nářadí 

a přístrojů v čistém stavu. 

Antireflexní vrstvy (AR)
Tato povrchová úprava je žádoucí 

hlavně u vysokoindexových čoček. Od-

razivost (reflexe) ploch čoček narůstá se 

zvyšujícím se indexem lomu materiálu 

čočky. Mimo vyšší propustnosti získá 

čočka s AR vrstvami i zajímavý vzhled účin-

kem zbytkového odrazu, který je patrný 

na plochách čoček. Tento odraz může mít 

různé barevné odstíny (fialový, zelený, zlatý 

atd.) podle typu této úpravy.

Je to úprava velmi choulostivá na me-

chanické poškození a udržování v čistotě, 

poněvadž veškeré nečistoty jsou výrazně 

zviditelněny na nelesknoucím se povrchu 

čočky. 

O tloušťce vrstvy si můžeme udělat 

představu při srovnání s tloušťkou lidského 

vlasu, která se rovná přibližně stonásobku 

tloušťky jedné vícenásobné antireflexní 

vrstvy. Tloušťka vrstvy na plastových 

čočkách nesmí být příliš velká, ale ani 

příliš malá. Oba extrémy způsobují její 

znehodnocení. Například šestinásobná 

vrstva může měřit kolem 1/1 000 mm. 

Na minerální čočky se používá fluorid 

hořečnatý, na plastové oxid křemíku, 

titanu, zirkonia. 

Pro zpracování čoček v dílně oční 

optiky platí podobné zásady jako u čoček 

s absorpčními vrstvami.

Otěruvzdorné vrstvy 
na plastových čočkách

Plastové čočky jsou ve srovnání s mi-

nerálními podstatně měkčí a tedy i náchyl-

né na poškrábání. Z toho důvodu jejich 

výrobci řeší problém, jak tento nedostatek 

odstranit nebo alespoň výrazněji potla-

čit. Nejrozšířenějším způsobem úpravy 

povrchu je lakování čoček ponořením 

ve svislé poloze do speciálního tvrdého 

laku a následným přesně řízeným vyno-

řováním. Pro kvalitu vrstvy (konstantní 

tloušťku, jednolitost a nezvlněný povrch) 

je důležité zvolit odpovídající konstantní 

rychlost vynořování a dodržet absolutní 

čistotu povrchu čočky a prostředí. Čím 

vyšší rychlost se zvolí, tím tlustší je vrstva 

laku na povrchu čočky.

Takto zušlechtěná plastová čočka 

zdaleka nedosahuje otěruvzdornosti 

prostého skla, čehož si musíme být při 

jejím opracovávání i čištění neustále 

vědomi!

Tolerance vrcholové lámavosti čoček

Lámavost v meridiánu 

s největší absolutní 

hodnotou v dioptriích

Tolerance 

vrcholové 

lámavosti  

v dioptriích

Tolerance  

lámavosti cylindru 

0,00–0,75 1,00–4,00 4,25–6,00 nad 6,00

0,00–3,00 0,12 0,09 0,12 0,18 0,25

3,25–6,00 0,12 0,12 0,12 0,18 0,25

6,25–9,00 0,12 0,18 0,18 0,18 0,25

9,25–12,00 0,18 0,18 0,18 0,25 0,25

12,25–20,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

nad 20,00 0,37 0,25 0,25 0,37 0,37

Tolerance směru osy cylindru u víceohniskových čoček

Lámavost cyl. v dioptriích 0,25–0,50 0,75 1,00–1,50 nad 1,50

Tolerance směru osy ve stupních 7 5 3 2

 Tolerance lámavosti adice pro víceohniskové čočky

Hodnota lámavosti adice do 4,00 D nad 4,00 D

Tolerance 0,12 0,18

tab. 1  Výrobní tolerance optických hodnot brý-
lových čoček podle ČSN EN ISO 8980
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Vodoodpudivá (hydrofobní, 
nesmáčivá) vrstva

Brýlové čočky musí být udržovány 

v čistotě, jinak uživatel nemá dokonalé vi-

dění v důsledku rozptylu světla mastnými 

nebo zaprášenými vrstvičkami na povrchu 

čoček. Ty snižují kontrast a propustnost. Při 

deštivém počasí se kapičky ulpělé na po-

vrchu běžných čoček rozlévají a vytvářejí 

opticky nedokonalou plochu, což vede 

ke snižování kvality zobrazování. 

Při pozorování mikroskopem má 

klasicky napařená absorpční nebo an-

tireflexní vrstva sloupcovitou strukturu 

s ostrými vrcholky, což nepřispívá k jejímu 

snadnému udržování v čistotě, neboť 

nečistota a vlhkost se dobře zachytává 

v prohlubních mezi vrcholky. Tento pro-

blém může odstranit vytvoření poslední 

„zahlazovací“ organické vrstvy (teflon), 

vlivem níž se povrch stane hladším, 

tedy snadněji čistitelným, a zároveň 

CR 39 Trivex, PNX Trilogy polykarbonát korunové sklo

index lomu 1,498 1,53 1,586 1,523

Abbeovo číslo 58 43–45 32 58

hustota 1,32 1,11 1,20 2,55

UV absorpce do 340 nm 394 nm 385 nm 300 nm

barvení ano ano omezené 

ve sklovině

nebo vakuově na po-

vrchu

tepelná odolnost
130 ˚C

reaktoplast

222 ˚C

termoplast
600 ˚C

antireflexní vrstva ano ano ano ano

tvrzení ano – lak ano – lak ano – lak
ano – chemicky, 

tepelně

nárazuvzdornost dobrá vynikající výborná nízká

způsob výroby

čoček

litím, obráběním,

kombinací lití 

a obrábění

vstřikováním (pnutí) obráběním

středová tloušťka 2 mm 1 mm 1,5 mm 0,5 mm

vodoodpudivým (hydrofobním). Cílem 

hydrofobních úprav je zvětšení tzv. 

kontaktního úhlu mezi povrchem čočky 

a vodní kapkou. Povrch se stává méně 

smáčivým a voda tak má tendenci tvořit 

na povrchu čoček kapičky kulového tvaru, 

které samovolně stékají.

Při zpracování takto zušlechtěných 

čoček se setkáváme s problémem jejich 

popisování před zábrusem. Oční optici 

jsou zvyklí používat na popisování čo-

ček lihový popisovač, kterým však nelze 

na některé povrchově zušlechtěné čočky 

psát. Barva se okamžitě srazí v drobné 

kapičky a značka je téměř neviditelná. 

Za účelem trvalejšího označení čočky 

doporučujeme použít čtvereček tenké 

průhledné lepicí fólie, kterou nalepíme 

na místo značky a označení pak můžeme 

provést na jejím povrchu již zmíněným 

lihovým popisovačem. 

Vývoj povrchového zušlechťování 

čoček jde stále kupředu a přináší nové 

a dokonalejší výsledky. V poslední době 

se objevují plastové čočky s antistatic-

kou úpravou, která omezuje přitahování 

a usazování prachových částic z ovzduší 

na povrchu čoček. 

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz

Pokračování příště.
tab. 2  Srovnání vlastností materiálů na výrobu 

čoček
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Pájení

Pájení je nerozebíratelné spojení stejnorodých i nestej-
norodých kovů nebo slitin pájkou, která má jiné složení 
a nižší teplotu tání než základní materiál. Spoj vzniká 

zaplněním spáry mezi pájenými díly roztavenou pájkou, 
částečným vznikem slitiny pájky se základním kovem a jejím 
následným zatuhnutím.

Měkké pájení se při výrobě a opra-

vách obrub v současné době nepoužívá, 

poněvadž pevnost takového spoje je 

nedostatečná pro účely brýlové techniky. 

Jako pájky se přitom používá měkká sliti-

na cínu a olova, známá z elektrotechniky 

nebo klempířského řemesla. Pájené místo 

se potírá před pájením chloridem zinečna-

tým. Připravíme ho reakcí zinku s kyselinou 

solnou. Chemická reakce probíhá, dokud 

unikají z kapaliny bublinky vodíku. Dříve se 

zalitím měkkou pájkou v očních optikách 

upravoval konec odštípnuté kovové péro-

vé koncovky při jejím zkracování.

Při tvrdém pájení vzniká pevné spo-

jení difuzí roztavené pájky do zahřátého 

základního kovu za vzniku tenké vrstvy 

společné slitiny. Čím více je tato slitina 

homogenní, tím kvalitnější je spoj. 

Tvrdé pájení se používá při výrobě 

kovových brýlových obrub a v očních 

optikách při jejich opravách.

Pájecí zařízení

Pájecí pracovní teploty se dosahuje 

vhodným zahřátím základního materiálu 

i pájky. Dříve k tomu stačil lihový nebo 

plynový kahan a upravená kovová trubička 

– dmuchavka, kterou optik ústy foukal ze 

strany do plamene kahanu a získával tak 

úzký okysličený plamínek, na jehož špičce 

nahříval díly kovových obrub. 

kovových
obrub

K pájení potřebujeme:

zařízení k dosažení pájecí teploty pájky,•	

pájku – slitinu kovů, kterou díly •	

spojíme,

tavidlo (pájecí prostředek) – chemic-•	

kou sloučeninu usnadňující spojení 

pájky se základním materiálem,

zařízení k přidržování pájených dílců •	

– stojany, pinzety, kleště,

prostředky a přístroje k čištění páje-•	

ného místa.

 

Podle teploty tání používané pájky 

rozlišujeme dva druhy pájení:

do teploty 450 °C hovoříme o měk-•	

kém pájení,

nad teplotu 450 °C o tvrdém pájení •	

(někde se uvádí hraniční teplota 

500 °C).
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Dnes se v očních optikách používají 

dva způsoby zahřívání:

otevřeným plamenem,•	

elektrickým odporem.•	

Existuje několik typů speciálních 

pájecích zařízení využívajících otevřený 

plamen; liší se konstrukcí svých hořáků 

a používaným plynem.

Hořáková pájecí zařízení:

hořák na propan-butan,•	

hořák na propan-butan + kyslík,•	

minihořák na plyn do zapalovače •	

(butan),

zařízení na elektrolytický rozklad •	

vody na vodík a kyslík. 

Páječka na propan-butan 
Zásobu plynu máme v ocelové láhvi 

s ventilem, od kterého vede tlaková hadice 

k hořáku připevněnému k pracovnímu 

stolu. Hořák by měl být také opatřen 

regulačním ventilem. Jeho nejdůležitější 

částí je koncová směšovací trubice, 

do které proudí velmi tenkou tryskou plyn 

z tlakové láhve. Zde nad tryskou dochází 

k samočinnému přisávání vzduchu otvory 

v plášti trubice účinkem proudění plynu 

z trysky. Směs plynu a vzduchu pak opouš-

tí trubici soustavou otvůrků uspořádaných 

do kruhu a vytváří po zapálení kuželovitě 

se zužující namodralý plamen v délce při-

bližně 3 až 4 cm. Teplota plamene může 

být na jeho bledě modré svítící špičce až 

1 800 °C.

Páječka  
na propan-butan a kyslík

Pájecí zařízení na PB a kyslík se liší 

od předcházejícího tím, že je doplněno 

tlakovou lahví s technickým kyslíkem. Ten 

se přivádí do speciálního směšovacího 

hořáku, na němž se pomocí ventilů regu-

luje poměr spalovaného plynu a kyslíku 

a mění se tím vlastnosti plamene. Trysky 

různých průměrů jsou lehce vyměnitel-

né. Je možné dosáhnout podstatně vyšší 

teploty plamene – až 2 700 °C. Nejvyšší 

teplotu má plamen přibližně uprostřed 

své délky.

Obsluhující osoba musí absolvovat 

kurz pro sváření plamenem ukončený 

zkouškou. Teprve potom získá potřebné 

časově omezené osvědčení pro práci 

s touto technikou. 

Kyslíkovodíková páječka
Potřebná hořlavá směs plynů se vy-

víjí po zapnutí přístroje elektrolytickým 

rozkladem destilované vody obohacené 

hydroxidem draselným (KOH), jehož 

ionty zlepšují vodivost destilované vody. 

Vznikající plyny (vodík a kyslík) jsou 

po natlakování vypouštěny přes předlohu 

s redukční hygroskopickou kapalinou 

(např. benzin nebo líh) tlakovou hadicí 

s protizášlehovou pojistkou do hořáku, 

na kterém můžeme vyměňovat trysky růz-

ných průměrů. Ty se vyrábějí z injekčních 

jehel se zbroušenou špičkou.

Před uvedením přístroje do provozu 

musíme zkontrolovat:

stav hladiny elektrolytu (nutno dopl-•	

nit destilovanou vodou),

hladinu redukční kapaliny v předloze,•	

uzavření plnicích otvorů pro kapaliny •	

a ventilů hořáků.

Po zapnutí agregátu počkáme, až 

plyn dosáhne předepsaného provozního 

tlaku, otevřeme ventil hořáku bez trysky 

a vypustíme vzduch z hadice. Po něko-

lika sekundách, jakmile začne proudit 

hořákem směs vodíku a kyslíku, nasadíme 

trysku, upravíme ventilem průtok plynu 

a zapálíme jej. Při velkém průtoku plynu 

je plamen příliš odfukován od okraje 

trysky a zhasíná. Při malém tlaku plynu 

dochází k nežádoucímu žhavení špičky 

trysky, případně ke zpětnému prohořívání 

plynové směsi směrem ke zdroji, což je ne-

přípustné, protože žhavená špička trysky 

se přitom může tavit a ucpat. 

Teplota plamene může dosahovat 

až 3 000 °C! Nejvyšší teplota je na špičce 

tenké, jasně svítící střední části plamene, 

asi 5 mm od konce trysky. 

Při ukončení práce se doporučuje 

plamen fouknutím zhasnout a teprve 

potom vypnout vyvíjení vodíku hlavním 

vypínačem přístroje, aby při snižování 

tlaku v agregátu při dohořívání plynu 

nedošlo ke zpětnému prohoření a zničení 

jehly na hořáku. 

Modelářské minipáječky na doplňo-

vání plynem do zapalovačů se k účelu 

pájení obrub hodí také. Jejich výkon je 

pro tenké profily kovových částí obrub 

dostatečný. 

Elektrická  
odporová páječka

Tento způsob pájení není v našich 

podmínkách příliš rozšířený, poněvadž 

podobné přístroje se na našem trhu ještě 

donedávna nenabízely. Technika odporo-

vého pájení je naprosto odlišná od pájení 

plamenem. Proto se ani dnes, kdy je mož-

no si odporovou páječku pořídit, tento 

způsob pájení příliš neprosadil.
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Výhody:

pevně fixované pájené části ve svor-•	

kách,

rychlé ohřátí jen mezi oběma póly •	

(svorkami) páječky,

nehrozí nebezpečí opálení a přehřátí •	

vzdálených částí obruby,

na pájené místo nepůsobí otevřený •	

plamen, je tedy snížena oxidace 

povrchu,

plynulá regulace ohřevu.•	

Nevýhody:

nutnost čištění svorek a dotykové •	

části obruby kvůli zachování kontak-

tu při průchodu proudu,

problémy při pájení drobných dílců,•	

časová náročnost při upevňování •	

pájených dílců.

Princip ohřevu spočívá v tom, že ma-

teriál obruby klade procházejícímu proudu 

odpor, který se projeví jeho zahřátím 

v úseku mezi svorkami, v nichž jsou oba 

dílce obruby vodivě upnuty. 

Základem elektrické odporové páječky 

je transformátor, který sníží napětí střída-

vého proudu z 220 V na 1 až 10 V (možnost 

plynulé regulace). Podle zákona o zacho-

vání energie musí být příkon transformá-

toru U
1
 . I

1
 roven jeho výkonu U

2
 . I

2
 (při 

zanedbání vnitřních ztrát), tedy:

U
1
 . I

1
 = U

2
 . I

2
 nebo U

1
/ U

2
 = I

2
/ I

1

 

Z uvedeného vztahu plyne, že mezi 

kontakty páječky probíhá proud velmi 

vysokých hodnot, což se samozřejmě 

projeví velmi silným zahřátím až žhavením 

kovových dílců obrub mezi nimi.

Hodnota odporu je přímo úměrná 

délce vodiče (části obruby mezi kontak-

ty) a nepřímo úměrná jeho průřezu, což 

vyjadřuje rovnice:

R = (r . l)/S , kde 

R . . . .odpor v ohmech,

r . . . . .měrný odpor,

l . . . . .  délka vodiče (dílu obruby mezi 

kontakty) v metrech,

S  . . . .  průřez vodiče  

(dílu obruby) v mm2.

Aby došlo ke stejnoměrnému pro-

hřátí obou pájených částí i v případě, 

že nejsou stejně silné, musíme provést 

upnutí v rozdílných vzdálenostech 

od pájeného okraje. Hodnoty odporu 

R1 a R2 pak budou stejné a tenká část, 

která klade větší odpor, se pak nebude 

předčasně žhavit.

Pak bude platit:  R
1
 = R

2

  l
1
/S

1
 = l

2
/S

2

V praxi to tedy znamená, že na sil-

nější část pájené obruby budeme upínat 

svorku odporové páječky dále od místa 

pájení než na tenčí části obruby. 

Pájky

Jak již bylo řečeno, je pájka slitina kovů, 

jejímž roztavením, zatečením do spáry 

a slitím se základním kovem vznikne 

po jejím ztuhnutí pevný spoj. 

Požadované vlastnosti pájky:

výborná vzlínavost a zatékavost •	

do spár,

nízká viskozita po roztavení,•	

likvidus (liquidus) pájky pod solidem •	

základního materiálu (teplota tání 

pájky je o 50–100 °C nižší než teplota 

tání základního materiálu),

stejné mechanické vlastnosti jako •	

základní materiál,

odolnost proti korozi,•	

nesmí způsobovat korozi základního •	

materiálu,

stejná barva jako základní materiál.•	

V oční optice se používají stříbrné páj-

ky nejčastěji ve formě tenkých drátků. Jsou 

to slitiny stříbra, mědi, zinku, případně 

kadmia (tab. 1).

pájka složení v % solidus – likvidus 

°C

pracovní teplota 

°C

pevnost v tahu 

N/mm2Ag Cu Zn Cd

Ag25CuZn 25 42 33 – cca 780

Ag45CuZn 45 30 25 – 680–740 750–790 180–220

Ag25CuZnCd 25 41 20 14 cca 730

Ag40CuZnCd 40 19 21 20 595–630 610–680 170–220

tab. 1  Tvrdé pájky na kovové brýlové obruby
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S A M O Z A B A R V O VA C Í  P O L A R I Z A ČN Í  B R Ý L O V É  ČO Č K Y

OSTRÉ SLUNCE
ZA ČELNÍM 

SKLEM
měděný odstín zesiluje

červenou a zelenou,
pohlcuje přebytečné světlo

a jeho odrazy

M
uje
ou,

ětlo
azy

ZATAŽENO

OSTRÉ SLUNCE
VENKU

PRO ŘIDIČE
 A VŠECHNY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ

VŽDY SKVĚLE VIDĚT

w w w . d r i v e w e a r l e n s . c o m
w w w . o p t i k a c i v i c e . c z

DRIVEWEAR je registrovaná ochranná značka společnosti Younger Optics.  SolFX je registrovaná ochranná známka společnosti Transitions Optical, Inc.

vysoce kontrastní 
žlutozelený odstín
zlepšuje rozlišení
detailů

tmavě hnědá barva
poskytuje optimální ochranu 
zraku proti UV záření
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Vysvětlení pojmů v tabulce:

Solidus – teplota, při níž končí tuhnutí 

chladnoucí taveniny, nebo počíná tavení 

pevné slitiny při ohřevu.

Likvidus (liquidus) – teplota, při níž 

končí tavení slitiny při ohřevu, nebo začíná 

tavenina tuhnout při chladnutí.

Rozmezí mezi solidem a likvidem je 

interval teplot tání a tuhnutí (počátek 

a konec přeměny fáze slitiny z pevného 

skupenství na kapalné).

Pracovní teplota – rozsah teplot, při 

kterých má pájka ideální vlastnosti pro 

pájení.

Pozor – páry kadmia (Cd) jsou jedo-

vaté, proto je nutné výpary při pájení 

kadmiovou pájkou odsávat nebo pracovní 

místo intenzivně větrat! 

Stříbrnou pájku nikdy nedáváme 

přímo do plamene, aby nedošlo k jejímu 

žhavení a tím i znehodnocení. Přehřátím 

se postupně začnou vypařovat jednotlivé 

složky slitiny, která během pájení ztrácí 

některé vlastnosti (vzlínavost, slévatelnost) 

a po ztuhnutí nemá očekávané mechanic-

ké vlastnosti.

 

Při opravách obrub ze zlatého double 

nebo masivního zlata je vhodné pájet zla-

tými pájkami, které používají i zlatníci:

Au 333 –  8 karat, pracovní teplota  

640 °C, barva žlutá;

Au 500 –  12 karat, pracovní teplota  

680 °C, barva růžová;

Au 585 –  14 karat, pracovní teplota  

670 °C, barva žlutá.

Označení v karátech neznamená ry-

zost zlaté pájky, ale pouze to, že je určena 

pro pájení zlata uvedené ryzosti!

Tavidla

Úkolem tavidel (pájecích prostředků) 

během pájení je:

odstranit chemickou reakcí oxidy •	

kovů z povrchu základního materiálu,

zabránit vzniku nových oxidů na po-•	

vrchu,

zvyšovat smáčivost povrchu základ-•	

ního materiálu,

ochrana před vypařováním složek pájky.•	

Dobré tavidlo musí snadno zatékat 

do spár základního materiálu a po roz-

tavení pájky jí zde uvolnit místo. Z toho 

důvodu by měla být hustota tavidla nižší, 

než je hustota pájky, aby tavidlo vyplavalo 

v roztaveném stavu na povrch tekuté 

pájky. Samozřejmým předpokladem je 

také nižší teplota tání tavidla než pájky. 

Pájecí prostředek nesmí působit agresivně 

na základní materiál a musí být zdravotně 

nezávadný. 

Nejznámějším tavidlem při tvrdém 

pájení je borax, což je dehydrovaný tet-

raboritan dvojsodný. Používá se rozemletý 

na jemný bílý prášek, který se před pou-

žitím rozmíchá v kalíšku s trochou vody 

a vytvořená kašička se nanáší do spáry 

mezi pájené díly obruby. Borax taje při 

teplotě přibližně 740 °C, což je teplota 

nevyhovující (příliš vysoká) pro použití 

nízkotavitelných tvrdých pájek. Není to 

úplně ideální tavidlo pro pájení klasických 

kovových obrub z mosazných slitin. Jeho 

schopnost rozpouštět oxidy je malá a pře-

stává působit po přehřátí nad 850 °C. Z po-

vrchu pájeného místa může být odstraněn 

ponořením do 10% roztoku kyseliny sírové 

nebo mechanicky po vychladnutí odloup-

nutím pomocí hodinářského šroubováku 

nebo jehlového pilníku. 

(Pozor, při ředění kyseliny vždy lijeme 

kyselinu do vody, ne opačně!)

V hromadné výrobě brýlových obrub 

se osvědčilo kapalné tavidlo složené 

z kyseliny borité, fluoridu sodného a fos-

forečnanu sodného.

Příprava tavidla: do 300 cm3 vody 

ohřáté na 80 °C přidáme 84 g kyseliny 

borité, 16 g fluoridu sodného a 100 g 

fosforečnanu sodného. 

Vyrábějí se také speciální pájecí pro-

středky ve formě past nebo roztoků, které 

se mohou objednat podle nabídky do-

davatelů spotřebního materiálu pro oční 

optiky (např. Fluoron).

Pro pájení zlatých obrub není vhodné 

používat borax pro jeho příliš vysokou 

teplotu tání, která se blíží teplotě tání zlata 

(1 063 °C). Vhodnější je kyselina boritá 

nebo fluoridové prostředky (teplota tání 

650–750 °C).

Průběh působení tavidla během 

pájení:

roztavení tavidla a rozpuštění oxidů •	

na povrchu základního materiálu,

vniknutí do spár,•	

vyplavení lehkých oxidů a tavidla •	

na povrch pájky po jejím roztavení,

zabránění vzniku nových oxidů •	

na povrchu pájky i základního mate-

riálu vytvořením tenké hladiny, která 

zabrání přístupu kyslíku. 

Maximální doba nahřívání tavidla je 

přibližně 10 sekund. Po překročení této 

doby klesá jeho schopnost rozpouštět 

oxidy.

Ladislav Najman

SZŠ a VOŠZ, Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz

Pokračování příště.
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Pokračování z čísla 2/2010

s obtížemi může existovat optometrista 

bez oční optiky (v celé České republice se-

čteme samostatně působící optometristy 

bez návaznosti na oční optiku na prstech 

jedné ruky).

Položme si citlivou otázku: „Proč by 

si měl běžný zdravý dospělý spotřebitel 

nechat změřit oči a doporučit případnou 

následnou korekci zraku u optomet-

risty a nevyhledávat v této souvislosti 

očního lékaře?“ A naopak, abychom 

byli spravedliví – jaké argumenty hovoří 

v této souvislosti spíš ve prospěch lékaře-

oftalmologa?

Uvedeme si nejprve argumenty ho-

vořící ve prospěch optometristů a poté 

argumenty ve prospěch oftalmologů.

Výhody optometristy v oblasti mě-

ření a korekce zraku u zdravých dospě-

lých:

Delší, lepší a specializované •	

vzdělání optometristů v oblasti 

měření a korekce zraku, než je tomu 

u běžného i atestovaného oftalmo-

loga. Stačí si sečíst počet odučených 

teoretických i praktických hodin 

věnovaných optometrii na uni-

verzitě u optometristů na straně 

jedné a oproti tomu u oftalmologů 

na straně druhé.

Úspora času•	  na straně spotřebitele. 

Optometrista na rozdíl od oftalmolo-

ga nemusí řešit akutní bezodkladné 

případy, proto je spíše schopen 

dodržet plánované termíny. V pří-

padě individuální potřeby delšího 

měření není vázán limity zdravotních 

pojišťoven a může klientovi věnovat 

tolik času, kolik je v jednotlivých pří-

padech potřeba, a to bez finančních 

ztrát. Případný další výběr a přizpů-

sobení korekce může následovat 

ihned bezprostředně po změření očí 

bez zbytečných časových prodlev.

Lepší záruka. •	 Jasná a konkrétní 

situace spotřebitele v případě even-

tuální reklamace a nespokojenosti 

s vizuální ostrostí a zrakovou poho-

dou. Zdravotní prostředek byl celý 

navržen, realizován a garantován 

jedním právním subjektem. Proto 

má spotřebitel lepší a rychlejší šanci 

dovolat se svých zákonných práv 

a záruk v případě nespokojenosti.

Získání potřebných informací pro •	

realizaci korekce. Bez vlastního mě-

ření se optika nemá šanci dozvědět 

informace nutné k realizaci moder-

ních korekčních prostředků. Součas-

ný předepsaný receptový formulář 

zdravotních pojišťoven je na úrovni 

„vyspělého“ optického světa z přelo-

mu 19. až 20. století (!) a neobsahuje 

ani z poloviny potřebné informace 

k realizaci zdravotnického prostředku 

(obr. 1, 2). Marně byste v současném 

Co je to 
optometrie?

Kdo se chce v dnešní době inter-

netu, plně automatických brusů, 

zábrusných center a všeobecné 

tovarové dostupnosti zabývat v oční 

optice pouze prodejem brýlí, jeho dny 

jako samostatného podnikatele nebo 

živnostníka jsou sečteny. Má budoucnost 

pouze jako prodavač brýlí. Proto nemůže 

do budoucna seriózní oční optika exis-

tovat bez optometrie a stejně tak pouze 
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receptu hledali zásadní informace 

jako např. údaje o vizu, vrcholovou 

vzdálenost, centrační údaje, stav 

binokulárního vidění, pracovní 

a korekční vzdálenost, dioptrickou 

hodnotu a centraci původních brýlí 

atd. Pouze vlastním měřením má tak 

optika šanci se požadované údaje 

dozvědět a nedělat tak brýle, které 

by bez potřebných údajů mohly být 

„sázkou do loterie“. 

Lepší aktuální přehled o korekč-•	

ních možnostech nových produktů. 

Výrobní optické firmy vyvíjejí stále 

nové produkty. Jejich optimální 

využití je náročné na další vzdělávání 

a odbornou informovanost optika-

optometristy. Lze odůvodněně 

pochybovat o tom, že při náročnosti 

lékařské profese může běžný oftal-

molog být schopen sledovat kromě 

neustálého vývoje na poli diagnos-

tických a léčebných metod zároveň 

i specializovanou korekční, technic-

kou problematiku a její specifika.

Přímý dohled nad konečným •	

přizpůsobením korekčního pro-

středku. Optometrista by měl mít 

bezprostřední dohled nad anato-

mickým, optickým přizpůsobováním 

a dílenskou realizací korekčního pro-

středku. Může tak ovlivnit a účinně 

zkontrolovat provedení předepsa-

ných hodnot.

Bezprostřední zpětná vazba.•	  Pouze 

oční optik-optometrista zažívá den-

ně reakce a pocity jedince při výdeji 

realizovaného zdravotního prostřed-

ku. Má rovněž přehled o vizuální 

výkonnosti jedinců. Je neprodleně 

informován o délce adaptace 

a výkonnosti vydaných nových brýlí, 

čoček nebo jiného zdravotního pro-

středku. Oftalmolog tuto možnost 

optometristům většinou závidí 

a v běžné praxi v aktuálním čase ji 

ani nemá.

U optometristy je klient rovnocen-•	

ným partnerem při měření, navrho-

vání a realizaci korekčního zdravotní-

ho prostředku. Záleží pouze na jeho 

dobrovolném rozhodnutí ohledně 

kvality, ceny a realizace, případně 

nerealizace doporučeného zdravot-

ního prostředku. Optometrista jako 

nelékař nemá šanci u klienta působit 

nadřazeně nebo autoritativně.

Menší riziko nákazy. •	 Protože u op-

tometristy je daleko nižší frekvence 

pacientů s případnou mikrobiologic-

kou nákazou, než je tomu v běžných 

lékařských zařízeních, je u optomet-

risty daleko menší riziko onemocně-

ní infekční nemocí (odhady hovoří 

o 5–12 % takto nově získaných nákaz 

při návštěvě nemocničních nebo 

ambulantních lékařských zařízení).1

obr. 1  Německý standardní recept 
na brýle z roku 1924 obsahuje 
víc informací než současný 
recept v České republice. Tato 
skutečnost nikoho nevzrušuje 
(ani zdravotní pojišťovny, ani 
oftalmology a už vůbec ne 
české optiky-optometristy).

obr. 2  Současný poukaz na brýle. V tomto pří-
padě byl lékař uvědomělý a napsal mimo 
dioptrických hodnot i pacientovo PD, i když 
kolonka pro PD ve formuláři chybí. Které 
další informace byste ocenili a využili?
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Tyto argumenty pochopila už i nestátní lékařská zařízení, 

např. špičková soukromá česká oční klinika Lexum, jež inten-

zivně začala zaměstnávat v širším měřítku i optometristy, kteří 

mají pevné místo v předoperačním i pooperačním měření, při 

kontrole a péči.2

Výhody oftalmologa v oblasti měření a korekce zraku 

u zdravých dospělých:

Komplexní zdravotní preventivní kontrola očí a zraku.•	  

Oční lékař se nesmí zabývat odděleně pouze problemati-

kou vidění bez vynechání potřebné preventivní lékařské 

péče. Spotřebitel tak vyřeší jednou návštěvou kromě 

předpisu i zdravotní prevenci.

Příspěvek od zdravotní pojišťovny. •	 Spotřebitel návště-

vou u očního lékaře získává také finanční příspěvek 

na novou korekci od své zdravotní pojišťovny. U opto-

metristy tento příspěvek v rámci aktuálních právních 

norem zatím získat nemůže.

Lepší odborné renomé lékařské profese.•	  Optometrie se 

jako relativně mladý obor nestihla dostat do veřejného 

povědomí spotřebitelů. (Kolegyni v jednom případě 

klient řekl, „že se asi špatně učila, když je pouze optomet-

rista a nestala se oční lékařkou.“).

Lékařsky mírně nadřazený autoritativní přístup•	  vyhovu-

je zejména pasivním lidem. Pomáhá jim lépe se rozhod-

nout a přesměrovat možné riziko na někoho jiného.

Rozumný oční optik-optometrista se snaží získat od klienta 

potřebné informace o jeho zdravotním stavu. Oční i všeobecné 

nemoci mohou mít významný vliv na výkonnost a ametropii oka. 

Bylo by jak lidsky, tak i obchodně neetické zamlčet klientovi hrani-

ce optometristického měření a vyšetření, zejména neinformovat 

ho o nutnosti pravidelných preventivních lékařských kontrol očí, 

zejména ve vyšším věku. Snahou optometristy je, aby navržená 

korekční pomůcka sloužila co nejdelší dobu. U tranzitivních 

(v čase měnících se) ametropií existuje přímá souvislost s nemo-

cemi očí, jinými onemocněními a užíváním léčiv.

Zejména u těchto 3 symptomů se nedoporučuje další 

optometristické měření a vyšetření bez přímé konzultace 

oftalmologa:

náhlé zhoršení ostrosti vidění,•	

bolest oka, bolest v okolí oka a hlavy,•	

diplopie – dvojité vidění.•	

V rámci zlepšování servisu a služeb začali optometristé 

nabízet tzv. optometristický screening. Screening znamená 

provádění různých měření a vyšetření k zjištění funkcí, hodnot 

nebo stavů lidského těla či jednotlivých tělesných systémů. 

Získaná fakta se porovnávají s odpovídajícími normálními 

hodnotami.3

Upozornění: Screening nesmí být zaměňován s diagnózou!3

Získané hodnoty ze screeningových vyšetření rozdělujeme 

na pozitivní a negativní biostatické hodnoty.3  Základní objekty 

měření a vyšetřování u optometristické činnosti:4

Všeobecné:

anamnéza.•	

Zrakové funkce:

naturální vizus (Visus s.c.),•	

Prodáme oční optiku
v centru Prahy 

Je dobře zavedená (15 let), kompletně 
vybavená včetně dílny a oční ordinace. 

Převod nájemní smlouvy zajištěn. 
Tel.:   731 417 173,   224 219 915

Email:   prodej.optiky@gmail.com

placená inzerce
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obr. 3  Hrubý průběh optometristického 
 vyšetření.4

poradenství předpis korekce

další testy

vyšetření předního 
a zadního segmentu oka

určení refrakce

základní vyšetření

anamnéza

doporučení  
k odbornému lékaři

korigovaný vizus (Visus c.c.),•	

kontrastní citlivost (s plnou korekcí),•	

citlivost na oslnění,•	

barvocit,•	

perimetrie,•	

kampimetrie – Amslerův test.•	

Osová lomivost:

objektivní refrakce – do dálky,•	

subjektivní refrakce – do dálky,•	

subjektivní refrakce – do blízka,•	

akomodační schopnost.•	

Binokulární vidění:

prostorové vidění (stereovidění),•	

tzv. cowen a uncowen test,•	

posouzení motility očí,•	

test forií do dálky i do blízka,•	

vergenční a akomodační schopnost,•	

testy fixační disparity,•	

suprese.•	

Zdraví očí:

test reakce pupil,•	

pozorování a posouzení předního •	

segmentu oka pomocí štěrbinové 

lampy 

bezkontaktní pachymetrie,•	

zjištění rohovkové geometrie (zakři-•	

vení a topografie),

oftalmoskopie zadního segmentu •	

oka 

bezkontaktní tonometrie.•	

Pořadí měřených a vyšetřovaných 

funkcí si určuje dle potřebného účelu 

optometrista. Na začátku je vždy sa-

mozřejmě anamnéza. Testy, u kterých 

musíme počítat s oslněním očí, např. 

oftalmoskopie, by neměly být vykoná-

vány před měřením zrakových funkcí. 

Na každé vyšetření by mělo navazovat 

poradenství nebo doporučení, a to buď 

sdělením možnosti zrakové korekce, 

nebo také doporučením k vyšetření od-

borným lékařem (obr. 3).

Co může a smí měřit a vyšetřovat 

optometrista? O tom by měla rozhodovat 

naše profesní organizace (SČOO) a platné 

státní zákonné normy, které rozhodují 

o samostatném vykonávání optomet-

ristické profese. V současné době SČOO 

intenzivně pracuje na obsahu optomet-

ristického vyšetření včetně minimálních 

požadavků na technické a hygienické 

vybavení a také požadavků na záznam 

a archivaci získaných dat. Věřím, že 

do příštího roku bychom měli mít schvá-

lené podrobné směrnice o optometristic-

kém měření a vyšetřování. Je však potřeba 

si uvědomit, že optometristické postupy 

nejsou neměnným dogmatem a budou 

vždy realizovány podle zkušeností vyšet-

řujícího, nároků a potřeb klientů a budou 

aktualizovány dle nejnovějších poznatků 

a možností vědy a techniky.

Tomáš Haberland

oční optik a optometrista

t.haberland@seznam.cz

Zdroje:

1. Šrámová, H.: Nemocniční nákazy, Marketing pro 

zdraví, č. 4/1995

2. www.lexum.cz

3. Goersch, H.: Woerterbuch der Optometrie, VOF 

Heidelberg, 2004

4. Dietze, H.: Die optometrische Untersuchung, Thieme 

Verlag, 2008
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Kvalita života

Kvalita života

Obecná kvalita života
Podle definice Světové zdravotnické 

organizace (WHO) je kvalita života „sub-

jektivní vnímání vlastní životní situace 

ve vztahu ke kultuře, k systému hodnot, 

životním cílům, očekáváním a běžným 

zvyklostem.“

Kvalitu života tedy konkrétně určuje:

zdraví,•	

vzdělání, •	

práce a kvalita pracovního života, •	

čas obecně a volný čas,•	

možnost užívat majetek a služby,•	

psychické prostředí,•	

osobní práva na svobodu a právní •	

stát,

rovnost šancí na účast na veřejném •	

životě.

Kvalita života je dána rozdílem mezi 

nároky jedince a skutečností. Je tím vyšší, 

čím více jsou tyto dvě hodnoty v soula-

du. Podmínky, které určují stupeň kvality 

života, se uplatňují v první linii ve vztahu 

jedince k okolí, stejně jako sociální a poli-

tická situace.

Řebříček hodnocení ukazuje, jak 

vyhodnotila kvalitu života v jednotlivých 

zemích OSN. Zohledněn byl mimo jiné pří-

jem, vzdělání, životní očekávání. Uvedené 

standardy definují obecnou kvalitu života, 

která vymezuje kvalitu zdraví. 

Hodnocení kvality života v jednot-

livých zemích podle OSN:

a vidění

1. část

Užívání výrazu „kvalita života“ nabývá v současnosti až inflačního 
rozměru. Přestože mohou vést ke komplikacím, znamenají 
zlepšení kvality života také výkony keratorefraktivní chirurgie. 

Zrakově postižení mohou znovu získat schopnost číst a nezávislost, 
čímž jim vzroste kvalita života. V medicíně se čím dál tím více uplatňují 
poznatky, že úspěch lékařských výkonů sám o sobě není jedinou součástí 
zlepšení kvality života obecně.

1. Norsko

2. Austrálie

3. Island

4. Kanada

5. Irsko

6. Nizozemí

7. Švédsko

8. Francie

9. Švýcarsko

10. Japonsko
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Kvalita života  
ve vztahu ke zdraví

Renneberg a Lippke v roce 2006 zfor-

mulovali tuto tezi:

„Kvalita života ve vztahu ke zdraví zahrnuje 

tělesné, psychické a sociální postavení a schop-

nost bytí. Je to vícedimenzionální souhrn, 

založený na subjektivním hodnocení. Uplatní 

se tím víc, čím lépe určitá osoba pochopí svůj 

zdravotní stav. Souhrn by měl být doplněn me-

dicínsko-technickými údaji, aby bylo možno 

vyhodnotit zvýšení péče a zdraví.“

Jako podstatný aspekt kvality živo-

ta ve vztahu ke zdraví udává Světová 

zdravotnická organizace (WHO) tělesný 

a psychický stav, stupeň nezávislosti a kva-

litu sociálních vztahů. Vlivy, které mohou 

zcela jistě ovlivnit kvalitu života ve stáří či 

nemoci, jsou následující:

tělesné funkce:•	  stupeň omezení 

tělesných aktivit (soběstačnost, 

chůze, schopnost sehnout se, 

chůze do schodů apod.) zdravotním 

stavem;

tělesná bolest:•	  míra vlivu bolesti 

na práci a tělesné aktivity;

obecné vnímání zdraví: •	 osobní 

posouzení aktuálního zdravotního 

stavu, očekávání do budoucna a ná-

vrat schopností po nemoci;

vitalita: •	 určení, zda se osoba cítí 

nabitá energií, cítí se aktivní, či je 

unavená a vyčerpaná;

sociální schopnost: •	 míra, do které 

tělesné nebo emocionální problémy 

omezují normální sociální aktivity;

emocionální role: •	 míra, v níž se 

uplatňují emocionální pracovní pro-

blémy a omezují denní aktivity; 

psychická pohoda:•	  obecné duševní 

zdraví, včetně depresí, strachu 

a obecného pozitivního myšlení;

změny zdraví: •	 posuzování vývoje 

aktuálního zdravotního stavu.

Model kvality života  
podle Lawtona

Model kvality života (Lawton, 1983) 

sestává ze 4 dimenzí (obr. 1).

Kompetence chování zahrnuje posu-

zování osoby ve vztahu k jejím funkčním 

schopnostem a souvisí se sociálním 

aspektem. Nemocní a staří lidé trpí často 

tím, že na činnost, kterou po celý život 

vykonávali, už nestačí. Běžné aktivity se 

vytrácejí, přičemž tzv. instrumentální 

aktivity (např. používání veřejné dopravy, 

vyplňování dotazníků) jsou omezeny více 

než základní činnosti (jídlo, oblékání atd.). 

Dotyční nezvládají aktivity ve volném 

čase, které dříve snadno zvládali.

Mezi objektivními podmínkami v okolí 

každého jedince existuje řada faktorů, 

které rozvíjejí nebo naopak potlačují mož-

nosti jeho chování. Příjem, majetek, stejně 

jako vzdělání, zdraví a úroveň bydlení jsou 

důležitými součástmi života. Bez materiál-

ních starostí je snazší být spokojen sám se 

sebou i se svým okolím. Nelze podceňovat 

ani význam sociálních vztahů. 

Psychologické či subjektivní vnímání 

osobní pohody určuje míru spokojenosti 

ve všech oblastech současného života. 

Chronická onemocnění vedou často 

ke zvýšené depresivitě. Jsou důsledkem 

vnímání ztracených či snížených schop-

ností, ztráty naděje do budoucnosti a zkla-

mání z očekávaných výsledků léčení.

Také vnímání závislosti a ztráty au-

tonomie působí negativně na pocit psy-

chické pohody. Splnění životních plánů 

a dosažení cílů naopak zlepšuje pozitivní 

životní pocity.

Každý člověk vnímá kvalitu života 

po svém. Poměřuje ji s ohledem na dů-

ležité oblasti života. Především u zrako-

vého postižení se ukazuje, že objektivní 

hodnocení často jen nepatrně koreluje 

s kognitivními a emocionálními účinky. 

Často i nepatrné nebo jen mírné ztráty 

vidění působí velice negativně na vnímání 

kvality života.

obr. 1  Model kvality života podle Lawtona

psychická 

pohoda

subjektivní 

kvalita života

chování 

(kompetence)

objektivní 

podmínky života
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Kvalita života 
ve vztahu k vidění

Více než 80 % všech informací o okolí 

se do mozku dostává prostřednictvím 

zraku. Proto zraková postižení prakticky 

vždycky vedou ke ztrátě v oblasti kvality 

života.

Aspekty kvality života 
ve vztahu k vidění

Fyzické aspekty

Onemocnění patrná na pohled vedou 

k pocitu méněcennosti a psychické zátěži 

ve styku s jinými lidmi. Oči mají komuni-

kační funkci, proto se zvláště onemocnění 

 Kognitivní aspekty kvality života 

ovlivněné zrakem

Ke kognici se počítají následující čin-

nosti centrálního nervového systému:

stav myšlení,•	

pracovní a krátkodobá paměť,•	

rychlost zpracování vjemu.•	

Výkon mozku je doplněn podněty, 

motivací a schopností vytrvat. Hlavním 

symptomem ztráty kognice je zpomalené 

zpracovávání informací, což se uplatňuje 

především u běžných denních činností. 

V každém momentě přichází množství 

informací z různých smyslových orgánů. 

Tyto informace jsou ve zlomku sekundy 

rozdělovány v zásobnících senzorické pa-

měti. Poruchy vidění ztěžují či znemožňují 

příjem informací.

Na všechno, co není v tomto výběru 

zohledněno, si nelze později vzpomenout. 

Poruchy vidění tak zabraňují naučit se 

něčemu novému, mají vliv na inteligenci. 

Z výzkumu je zřejmé, že rozdíly inteligence 

mezi jedinci stejného věku mohou být 

vyvolány omezeným viděním. U mladých 

a zdravých lidí probíhají duševní pochody 

automaticky a s vysokou přesností.

Deficit vidění musí být nahrazován 

větší pozorností a zvýšenou duševní čin-

ností. To má za následek, že pro specifické 

inteligenční aktivity je k dispozici méně 

duševních kapacit.

Problémy, které nastávají po zrakovém 

postižení, citujeme z dopisu, který psala 

paní, jejíž sestra měla vrozenou poruchu 

oční motility: „Má velké obtíže se psaním 

a čtením. Dostává záznamy knih na CD. 

Lidé, kteří knihy čtou, bohužel nerozumí 

tomu, že text nesmí probíhat rychle. 

V takovém případě moje sestra vůbec 

nechápe obsah. Nepohybuje očima, proto 

vidí pouze výsek textu, pokud nepohybuje 

hlavou. Chce se dále vzdělávat, proto si 

dělá poznámky na malé lístky a teprve 

potom se z těchto záznamů učí. Pokud 

čte a přitom pohybuje hlavou, vznikají 

mezery v paměti.“

 Sociální aspekty kvality života 

ve vztahu k vidění

Zrakové postižení ztěžuje účast 

na společenském životě. Návštěvu diva-

del či koncertů, sportovních událostí či 

setkání s přáteli omezuje často i snížená 

víček ve velké míře uplatňuje v mezilidské 

komunikaci. Také obrna poloviny obličeje 

či exoftalmus jako součást Basedowovy 

choroby vzbuzuje pozornost. Obojí může 

vést vzhledem k osychání povrchu oka k vý-

raznému podráždění, což navíc vyžaduje 

náklady na léčení. Šilhání není nápadné jen 

na pohled, ale představuje i výrazný zásah 

do kvality prostorového vidění.

Psychické aspekty

Ztráta vidění představuje pro člověka 

jednu z největších obav. Omezení zrakové 

ostrosti na 0,5 je mnohými lidmi hodnoce-

no jako středně těžký srdeční infarkt.

Deprese při věkem podmíněné maku-

lární degeneraci je srovnatelná s depresí 

při nádorových onemocněních. Deprese 

je také v popředí všech chronických one-

mocnění oka, které vedou ke zhoršení 

vidění či k oslepnutí. Deprese jsou známy 

v současné době jako následek operací 

PRK či LASIK. I bez toho, aby zdravé oko 

bylo trvale poškozeno, představuje značné 

psychické zatížení.

© T. Tulic, www.f-f.cz
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motilita jako součást zhoršeného vidění. 

To může vést k osamocení a vymezení 

vlastního světa: tendence k depresi, která 

je způsobena samotným postižením, se 

ještě výrazně zvyšuje.

Aspekty související s chováním

Zpomalení kognitivních funkcí kvůli 

špatnému vidění vede k omezení vy-

hodnocení časového průběhu. Mnoho 

činností je omezeno (ztížená je např. 

účast na dopravě). Postižené osoby jsou 

až na hranicích svých možností, když mají 

navštívit několik jednání v krátké době 

po sobě.

Téměř vždy lze očekávat ztrátu mo-

tility jako následek pádu. Tím postižená 

osoba velice znejistí a kvůli strachu se celý 

stav ještě zhorší. Zrakové deficity zvyšují 

nebezpečí pádu nejméně 2,5krát. Lidé se 

zrakovými problémy vnímají klopýtnutí 

špatně či příliš pozdě. Prodloužený čas 

reakce, který se často uplatňuje při one-

mocnění zrakového systému, omezuje 

i přiměřenou reakci na nebezpečí úrazu.

Objektivní posuzování 
a subjektivní vnímání

Míru omezení vidění lze objektivně 

vyšetřit – ukáže se docílená zraková os-

trost a rozsah zorného pole. Ne vždy tyto 

hodnoty korelují s vlastním hodnocením 

pacienta. Pacienti s šedým zákalem vnímají 

omezení vidění navzdory slušným hod-

notám, získaným při vyšetření. Používané 

testy mají výrazný kontrast, takže i při 

pokročilém zákalu je ještě možné dobré 

vidění. V běžném životě je takových situací 

jen málo. Při nepříznivém osvětlení (zapa-

dající slunce, řízení auta v noci) je vidění 

výrazně zhoršeno.

Mnoho pacientů s věkem podmí-

něnou makulární degenerací si po první 

depresivní fázi dovede osvojit pozitivní 

postoje. Pacienti, kterým se podaří vytvořit 

další životní náplň se splněním dosaži-

telných cílů, mají menší psychosociální 

problémy než ti s nerealizovatelnými ži-

votními plány.

Zcela zvláštní fenomén představují 

pacienti po operaci LASIK, u nichž pře-

važuje nadšení z výsledku operace i přes 

objektivní zhoršení vidění (projevující se 

problémy při nočním řízení auta, zvýšenou 

citlivostí na oslnění či suchostí oka). Zde 

se ukazuje, že osobnost sama rozhoduje 

o úspěšnosti léčení. Pokud před operací 

bylo nošení brýlí nepříjemné, je přijato 

i zhoršené vidění.

Jak moc závisí úspěch léčení na in-

dividuálním vnímání, se ukazuje i při im-

plantaci multifokálních nitroočních čoček. 

Správná volba pacientů je alfou a omegou 

úspěchu operace. Sebekritičtí lidé nebo ti, 

kteří mají vysoké nároky na přesné vidění, 

by se rozhodně tohoto výkonu měli vzdát. 

Pacienti, kteří nevyžadují přesné vidění 

a přijmou i lehce zhoršené vidění, jsou 

ideálními pacienty pro implantaci multi-

fokálních nitroočních čoček.

Měření kvality života  
vzhledem k vidění

Dotazníky patří ke standardům při 

hodnocení kvality života. Obecně přijatý 

je dotazník „National Eye Institute Visual 

Function Questionnaire“, který je známý 

pod zkratkou NEI FVQ-25. Obsahuje obec-

né otázky o zdravotním stavu i o vidění 

v konkrétních situacích běžného života. 

Obsahuje otázky na téma:

obecné zdraví,•	

kvalita vidění s optimální korekcí,•	

osobní péče a obavy o zrak,•	

bolesti a jiné nepříjemné pocity •	

související se zrakem,

obtíže při čtení,•	

obtíže při koníčcích či domácích •	

pracích atd.,

obtíže při vyhledávání určitého před-•	

mětu mezi mnoha jinými předměty,

čtení názvů ulic či poutačů,•	

obtíže při chůzi do schodů ve tmě •	

a za soumraku,

vnímání překážek při chůzi,•	

vnímání skutečnosti, jak jiní lidé •	

reagují na to, co řekne dotazovaná 

osoba,

volba vhodných součástí oděvu,•	

kontakty s jinými lidmi, setkání, •	

návštěva restaurace,

návštěva kina, divadla, sportovních •	

utkání,

jízda autem,•	

jízda autem v noci a za špatného •	

počasí.

Dále obsahuje doplňující otázky, jak 

dotazovaná osoba reaguje na problémy 

s viděním. Otázky jsou následující:

Omezuje vidění průběh vaší práce či •	

jiných aktivit?

Jak moc omezuje bolest či oční obtí-•	

že činnost, které se chcete věnovat?

Cítíte se frustrován v souvislosti •	

s vaším zrakem?

Protože samostatnost a autonomie 

jedince může být omezena problémy se 

zrakem, jsou ještě dodatečně formulovány 

otázky:

Spoléháte se na to, co říkají ostatní, •	

protože sám mnoho věcí nevidíte?

Jste závislý na cizí pomoci?•	

Protože už mnoho věcí nezvládáte, •	

obáváte se, že kvůli špatnému vidění 

budete  jiným lidem na obtíž?

Přeložila 

prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura: 

Berke, A.: Lebensqualität und Sehen, Teil 1, DOZ 

2/2010, str. 39–43

Pokračování příště.
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4. část 
Oční pohyby

Fyziologie očních pohybů
Základní neboli primární polohu oka 

definujeme při vzpřímené poloze hlavy. 

Fixační osa oka (spojnice bodu, na který 

se oko dívá, a centra otáčení) směřuje 

dopředu.

Centrum otáčení oka je umístěno 

13,8 mm od předního povrchu rohovky 

a 1,6 mm laterálně od zrakové osy.

v rozmezí 10–20 ms. Tyto pohyby mají 

za úkol vrátit oči do původního posta-

vení. Zatím není jasné, k čemu třes očí 

slouží. Umístíme-li však experimentálně 

obraz na sítnici ve stabilizované poloze, 

zjistíme, že jeho části ve výsledném vidění 

vypadávají. K navrácení celého obrazu je 

nutný klouzavý pohyb očí, který obraz 

přesunuje v rozmezí 30–50 čípků. Tím 

dojde k trvalému dráždění gangliových 

buněk, které je zřejmě nezbytné k vytvo-

ření obrazu. Mozek tento obraz vnímá 

jako plně stabilizovaný.

Sakadické  
a sledovací pohyby očí

K prohlížení zorného pole a k větším 

změnám fixačních os slouží konjugované 

volní oční pohyby zvané sakády. Tyto po-

hyby jsou pro sportovního optometristu 

nejdůležitější!

Vzhledem k tomu, že jsou naprogra-

mované, dají se cvičit, lze měnit jejich 

charakter a rychlost a přizpůsobit tak jejich 

výslednou formu sportu, který náš klient 

provozuje. Způsobem tréninku a formo-

vání sakád se budeme zabývat v dalších 

kapitolách.

Jen pro upřesnění je třeba si uvědomit, 

že sakády plně ovlivňují reflex vytvořený 

dráhou oko-ruka nebo oko-noha, přede-

vším pak jeho reakční čas.

Sledovací pohyby nemůžeme ovlivnit 

vůlí. Nastávají tehdy, když se v zorném poli 

Sportovní
optometrie

Pohyby očí dělíme následovně: 

sekundární

 horizontální

  addukce – směrem nazálně

  abdukce – směrem temporálně

 vertikální

  elevace – směrem nahoru

  deprese – směrem dolů  

terciární

  vznikají spojením pohybů očí vertikál-

ním a horizontálním směrem

předozadní

 dukce

  laterální – směrem dopředu

  mediální – směrem dozadu

Obě oči se za normálních okolností 

pohybují stejně a aktivita ve svalech umož-

ňujících tento pohyb je stejná v obou 

očích (Heringův zákon).

Pohyby očí během fixace – 
mikrosakády

Oční klid při fixaci je jen zdánlivý, 

oko není nikdy v absolutním klidu. I v re-

lativním klidu probíhají v oku pohyby 

jako pomalé klouzání očních os nebo 

oční třes. Těmto mikroskopickým pohy-

bům oka říkáme mikrosakády. Jsou to 

velmi nepravidelné a rychlé pohyby očí 

o amplitudě 2–50´, doba trvání kolísá 
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objeví pohybující se předmět. Sledování, 

přesný rozbor a vyhodnocení těchto po-

hybů je důležité při sportech, při nichž se 

používá míč, puk nebo jiný předmět, který 

se rychle pohybuje v zorném poli.

Pohybuje-li se předmět rychlostí 

menší než 25–30 stupňů za sekundu, je 

fovea schopna předmět sledovat přesně, 

pouze začátek všech pohybů je opožděn 

o 125 ms. Tuto ztrátu za pohybujícím se 

předmětem vyrovnávají korekční sakády. To 

je další důvod k jejich pečlivé analýze a „pře-

programování“ na určitý druh sportu.

Binokulární vidění
Jak jsem se zmínil již v úvodu článku, 

pohyby obou očí jsou stejné. Znamená 

to, že okohybné svaly obou očí fungují 

identicky. Projekci z obou očí můžeme 

vyjádřit pomocí „kyklopského oka“. Je to 

virtuální obraz jediného oka umístěného 

uprostřed hlavy, na které si promítneme 

obrazy snímané pravým i levým okem 

současně (obr. 1).

Fixujeme-li předmět v zorném poli 

a druhý předmět postavíme blíž k oku, 

bude se jevit zkřížený a dvojitý – jedná 

se o heteronymní diplopii. Postavíme-li 

předmět dále od oka, nastane homonym-

ní diplopie.

Zavřeme-li jedno oko, bude se před-

mět, který je blíž než fixovaný předmět, 

pohybovat směrem k druhému oku. Tyto 

poznatky jsou velmi důležité při sportovní 

střelbě, kdy pozorujeme jedním okem 

několik různě vzdálených předmětů. 

Můžeme pak klientovi vysvětlit vznikající 

anomálie a připravit ho na nečekané vní-

mání skutečnosti.

Zorné pole
Zorným polem označujeme prostor, 

který vidíme při pohledu vpřed. Dosahuje 

v různých směrech rozdílných hodnot:

temporálně  –  přibližně 90 stupňů,

nahoře a dole  –  přibližně 60 stupňů,

nazálně  –  přibližně 50 stupňů (liší 

se v závislosti na výšce 

nosního hřbetu).

Tyto údaje jsou pro sportovního op-

tometristu klíčové, protože zorné pole je 

jedním z hlavních faktorů, které se snažíme 

ovlivnit zvláště při kolektivních sportech 

nebo u motorismu.

Rozsah zorného pole klienta lze 

vyšetřit pomocí perimetrie, kterou však 

nemáme většinou k dispozici. Proto si 

můžeme vytvořit vlastní „mobilní perime-

tr“. V místnosti umístíme na různá místa 

a v různých vzdálenostech od vyšetřo-

vacího křesla terče z barevných papírů 

a sledujeme postavení očí při vidění jed-

notlivých barev. Tato metoda je však pouze 

orientační. U určitých sportů je nejlepší 

sledovat zorné pole přímo na sportovišti. 

Zafixujeme oči pohledem na určitý před-

mět a zkoumáme, jaké předměty v okolí 

klient vidí.

Výpadky zorného pole nazýváme 

skotomy. Mohou být absolutní, kdy 

klient v určité části zorného pole nero-

zeznává žádnou značku, nebo relativní, 

kdy rozeznává značky větší velikosti nebo 

světla vyššího jasu než v ostatních částech 

zorného pole.

obr. 1  Fúze v binokulárním vidění

Klient před vyšetřením vůbec nemusí 

vědět o tom, že v určité části zorného pole 

vidí jinak než v jiné části. Proto je důležité 

zprostředkovat takové vyšetření vždy, když 

klient potřebuje k určitému druhu sportu 

široké a dokonalé zorné pole.

Mgr. Vilém Rudolf

www.visusoptik.cz

vilemrudolf@seznam.cz

Pokračování příště.

Literatura:

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

Avicenum, 2004
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Společnost Omega Optix působí 
na českém trhu od roku 1993 
a patří mezi přední výrobce a dis-
tributory brýlových čoček v České 
republice. 

Nyní uvádí na český trh nové 
progresivní čočky EXACT DS vyrá-
běné podle analytických modelů 
poslední generace, díky nimž 
nositelé pocítí velmi významné 
zvýšení zrakové pohody.

Progresivní čočky EXACT DS při-
nášejí vylepšenou kvalitu progre-
sivních čoček, a to díky nejpokro-
čilejšímu softwaru technologie 
free form, která umožňuje vyro-
bit optimálně zobrazující progre-
sivní čočku. 
Refrakční hodnoty zákazníka 
jsou na plochu čočky přeneseny 
pomocí 3D počítačového modelu 
a s dalšími hodnotami, specifický-
mi pro konkrétního zákazníka se 
vytvoří progresivní design, který 
má takové množství variant, že je 
lze přizpůsobit každému oku pro 
konkrétní potřebu. 
Dioptrické hodnoty jsou digitál-
ně vybroušeny na zadní straně 
čočky a tak vzdálenost mezi 
okem a progresivním designem 
je minimalizována. Díky tomu 
jsou všechny zóny pohledu vý-
znamně rozšířené a stabilní. Je to 
jako při pohledu klíčovou dírkou: 
čím blíže jí jste, tím větší prostor 
za dveřmi vidíte.

Desatero výhod progresivních čoček Exact DS:
Progresivní individuálně optimalizovaný design na zadní ploše • 
podle refrakčních hodnot zákazníka.
Ideální pro dynamické vidění na všechny vzdálenosti s důrazem • 
na významné rozšíření zóny pohledu do všech vzdáleností, 
zejména pak s rozšířeným zorným polem při pohledu do dálky 
a na blízko.
Důraz na plynulost přechodů mezi jednotlivými zónami – zrak • 
se snadno přizpůsobuje díky jemné přechodové zóně.
Minimalizovaný efekt „houpání“ při pohybu hlavou.• 
Redukce zkreslení obrazu v okrajových zónách čočky.• 
Dokonale zpracovaná přední plocha, díky které je eliminováno • 
zkreslení a deformace.
Významné rozšíření zóny pohledu do všech vzdálenosti díky • 
progresivnímu designu na zadní ploše čočky.
Přirozené vidění – snadná a rychlá adaptace oka na všechny • 
vzdálenosti s důrazem na maximální ostrost vidění do dálky 
a na blízko.
Velmi dobrá snášenlivost při většině denních činností.• 
Vhodné do všech typů moderních obrub včetně úzkých.• 

Z hlediska využití jsou progresivní čočky Exact DS vhodné pro ši-
rokou škálu uživatelů a nejrůznější každodenní činnosti, zejména 
pak pro:

AKTIVNÍ ŽIVOT = čočky Exact DS jsou vhodné pro širokou škálu • 
uživatelů, zejména pak pro ty, kdo chtějí žít aktivně a nechtějí 
být ničím omezováni.
SPORT = snadné a rychlé přeostřování oka je pro sportovce • 
nezbytností.
ŘÍZENÍ AUTOMOBILU = řízení je činnost pro zrak zvlášť namáha-• 
vá. Neustálé přeostřování mezi vzdálenějšími a bližšími objekty 
před autem a palubní deskou je zdrojem únavy, kterou čočka 
Exact DS omezuje na minimum.
RELAXACE = opravdový odpočinek je podmíněn i odpočinkem • 
očí. Při čtení s Exact DS odpočívá opravdu celé tělo.
INDIKACE = progresivní čočky Exact DS jsou ideální pro prvo-• 
nositele progresivních čoček a pro všechny, kteří používají buď 
bifokální nebo jednoohniskové čočky na blízko i na dálku.

EXACT DS
nové progresivní čočky
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 Česká 
společnost 

ortoptistek

Česká společnost ortoptistek (ČSO) 

byla založena v roce 1994. Hlavní 

náplní ČSO je udržovat úroveň 

vzdělávání oboru ortoptika, pořádat 

odborné konference, udržovat komuni-

kaci s ortoptisty ze zahraničí a včasným 

screeningem se spolupodílet na snižování 

počtu pacientů s amblyopií a strabismem. 

V současné době je v ČSO dobrovolně 

zaregistrováno 108 členů. Ortoptické 

ambulance se nacházejí při fakultních 

nemocnicích nebo při očních ambulan-

cích. Ortoptické vzdělání lze získat na UP 

v Olomouci, kde probíhá denní bakalářské 

studium ortoptiky. ČSO je od roku 2005 

členem Mezinárodní ortoptické asocia-

ce (IOA). IOA byla založena v roce 1967 

a sdružuje téměř 6 000 ortoptistů z 20 

zemí celého světa. Každý rok pořádá ČSO 

ortoptické konference. V září 2010 se bude 

poprvé konat v České republice (v Praze) 

zasedání Řídicí rady IOA. Zasedání Řídicí 

rady se koná 1x za rok. Řídicí radu tvoří  

25 členů, převážně profesorek na vysokých 

školách, z celého světa. Očekáváme příjezd 

ortoptistů např. z Austrálie, Brazílie, Jižní 

Afriky, Kanady, Japonska, Anglie... V rámci 

zasedání Řídicí rady IOA proběhne v pátek 

10. 9. 2010 ortoptická konference za účasti 

členů Řídicí rady IOA (bližší informace 

naleznete na www.ortoptika.cz).

Ortoptika je specializovaný oční 

obor, jehož hlavním cílem je obnovit 

jednoduché binokulární vidění (JBV). 

JBV bývá nejčastěji narušeno amblyopií 

či strabismem, proto je ortoptická léčba 

vždy doplněna také léčbou pleoptickou. 

Ortoptista vždy spolupracuje s lékařem 

oftalmologem-strabologem. Ortoptista 

na základě ordinace lékaře provádí dia-

gnostiku a následnou léčbu amblyopie, 

strabismu nebo např. diplopie.

Princip ortoptické léčby pomocí 

přístrojů spočívá v dráždění makuly nebo 

zrakového centra v týlním laloku. Každý 

ortoptický přístroj je založen na disociaci 

obrazů obou očí. K hlavním a nezbytným 

diagnostickým i terapeutickým přístrojům 

ortoptického pracoviště patří synoptofor 

(troposkop). Na synoptoforu lze zjistit 

typ a velikost úchylky šilhání, vyšetřit JBV, 

korespondenci sítnic, stereopsi. Mezi další 

terapeutické ortoptické přístroje patří 

např. cheiroskop, stereoskop či prizmata, 

pomocí kterých se opět snaží ortoptista 

navrátit JBV do fyziologického stavu. 

se představuje
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Na každou pleoptickou léčbu nava-

zuje léčba ortoptická. Cílem pleoptiky je 

vyléčit amblyopické oko. Základní léčbou 

amblyopie je okluze lépe vidoucího oka. 

Okluzní terapie byla zavedena poprvé již 

v roce 1743 a patří stále mezi nejdůleži-

tější části při léčbě amblyopie. Okluzi lze 

provést pomocí náplasťových okluzorů 

(Opticlude, Pro-ophta), gumovým oklu-

zorem, kontaktní čočkou; u malých dětí 

lze také dosáhnout okluze pomocí cyklo-

plegie (např. Atropin). Pleoptické cvičení 

rozlišujeme pasivní a aktivní. Mezi pasivní 

pleoptické přístroje patří např. centrofor 

nebo Campbellův zrakový stimulátor. Pa-

sivní pleoptiku lze provádět pouze na spe-

cializovaných ortoptických pracovištích 

pomocí pleoptických přístrojů. K aktivním 

pleoptickým přístrojům řadíme např. 

lokalizátor, korektor... Aktivní pleoptickou 

léčbu může provádět pacient také doma 

při společenských hrách, práci na počítači, 

čtení, kreslení... Pleoptická léčba se provádí 

vždy s okluzorem. Je důležité, aby pacient 

s okluzorem prováděl činnost na blízkou 

vzdálenost.

Ortoptista pracuje s dětmi i dospělými 

pacienty. Věková hranice není stanovena, 

vše záleží na doporučení lékaře. Obecně 

lze říci, že se dá pracovat s komunikativ-

ním dítětem již od 2,5 let. Ke každému 

dětskému pacientovi je nutné přistupovat 

individuálně, s citem a porozuměním, pro-

tože základem úspěšné léčby je navázání 

přátelského kontaktu. Samozřejmostí je 

také nutná spolupráce s rodiči dítěte.

Jak probíhá práce ortoptisty? Zákla-

dem je vyšetření lékařem oftalmologem-

strabologem a následné odeslání pacienta 

na ortoptické pracoviště. Velice důležitá je 

také správná brýlová korekce. Ortoptista 

sepíše s pacientem základní anamnestic-

ké údaje – osobní anamnézu, rodinnou 

anamnézu a speciální oční anamnézu. 

Nikdy nesmí opomenout zjistit, zdali není 

pacient epileptik. Pacient s diagnózou 

epilepsie totiž nesmí cvičit na určitých 

přístrojích, protože je zde velké riziko 

vyvolání epileptického záchvatu. Dále 

musí ortoptista změřit brýlovou korekci, 

PD pacienta a jeho vedoucí oko, vizus 

do dálky s korekcí i bez korekce, vizus 

do blízka s korekcí. Dále provádí vyšet-

ření jednoduchého binokulárního vidění 

(např. Worthova světla, Bagoliniho skla, 

synoptofor), zjistí velikost úchylky šilhání, 

postavení očí a jejich motilitu a vyšetří 

korespondenci sítnic. Na základě těchto 

zjištěných poznatků zahajuje ortopticko-

pleoptickou léčbu.

Ortopticko-pleoptická léčba může 

probíhat formou pravidelných ambu-

lantních návštěv (ideální je, když dítě 

může docházet na ambulantní ortop-

tické pracoviště 2x týdně) nebo formou 

hospitalizace. Od hospitalizační léčby se 

však v současné době začíná upouštět. 

Další možností pro dětské pacienty, kteří 

potřebují ortopticko-pleoptickou léčbu, 

je internátní pobyt v Léčebně zrakových 

vad ve Dvoře Králové nad Labem, kde 

probíhá po dobu 6–8 týdnů intenzivní 

léčba za dozoru ortoptistek. 

S ortopticko-pleoptickou léčbou je 

vhodné začít co nejdříve. Čím dříve je léč-

ba zahájena, tím větší jsou šance na vylé-

čení daného problému. Řada oftalmologů 

a strabologů se přiklání k horní věkové 

hranici, která je ještě vhodná pro léčbu, 

a to je 8 let. Z vlastní zkušenosti však mohu 

říci, že i u starších dětí lze téměř vždy do-

sáhnout podstatného snížení amblyopie. 

Některé ortoptistky již několik let spolupra-

cují s pediatry, speciálně-pedagogickými 

centry, pedagogicko-psychologickými po-

radnami a mateřskými školami, ve kterých 

provádějí screeningová vyšetření zraku. 

Tato screeningová vyšetření pomohla 

odhalit již relativně velké množství dětí 

s amblyopií, strabismem, refrakční vadou 

či např. kataraktou. 

Ortopticko-pleoptické cvičení trvá 

několik týdnů, ale i měsíců nebo let. 

S pauzami je možné cvičení opakovat. 

Přestože léčba trvá někdy dlouhou dobu, 

pozitivní výsledky se vždy dostaví a dítě 

nemusí v pozdějším věku řešit problém 

zrakového handicapu. Pokud u dítěte 

není zahájena včasná léčba, má dítě 

trvalé následky na celý život. Nejenom 

že špatně vidí, ale hlavním problémem 

je ztráta prostorového vidění. Nemusím 

jistě zmiňovat psychické problémy, které 

provázejí šilhající dítě po celý zbytek života. 

Při včasném zahájení léčby jsme schopni 

pomoci zbavit se problému s tupozrakostí 

či šilháním až 80 % dětí.

Mgr. Andrea Jeřábková

předsedkyně ČSO

andrea.jerabkova@email.cz
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a jeho výcvik
Vodicí pes

Existuje více organizací, které zajišťují 

výcvik a práci vodicích a asistenčních 

psů – a patří jim veškerý obdiv. Za účelem 

získání podrobnějších informací jsem 

si dala schůzku s paní Andreou Tvrdou 

z liberecké společnosti Elva Help, která 

se společně se svým partnerem Milošem 

Hájkem věnuje výcviku vodicích a asis-

tenčních psů již několik let. Se základními 

informacemi se lze seznámit už při čtení 

dostatečně informativních webových 

stránek. Společnost Elva vznikla v březnu 

2002 v Lysé nad Labem a v počátcích se 

věnovala pouze výcviku psů pro osoby 

nevidomé nebo těžce slabozraké. Od roku 

2003 se ke psům vodicím přidala i výuka 

psů asistenčních – pro klienty postižené 

jinou než zrakovou vadou. Společnost 

nyní sídlí v Liberci. Zvláštností Elva Help je 

i to, že pracují s plemenem Labradoodle. 

Na stránkách kynologických časopisů ho 

zřejmě nenajdete a do kabelky Paris Hilton 

by se také nevešel. Jedná se totiž o přímé-

ho křížence královského (velkého) pudla 

a labradora. Zatím jde jen o počáteční 

formu křížení, nikoliv o samotné „hotové“ 

plemeno. Z pudla má tento osobitý pes 

pronikavou inteligenci, chuť se učit a nelí-

navou srst, po labradorovi dostal do vínku 

ochotu pracovat, oddanost, věrnost a sil-

nou tělesnou konstituci. Kromě něj zde 

dále najdeme královského pudla, feny 

německého ovčáka a boloňského psíka 

a jednu fenku křížence teriéra. Zvláštní, 

dosud nezmiňovanou skupinou jsou psi 

terapeutičtí. S nimi dochází canisterapeut 

(školená osoba se vzděláním minimálně 

pracovníka ve službách a s praxí se psy) 

do nejrůznějších sociálních zařízení pro 

děti, gerontologické pacienty, do speciál-

ních mateřských školek i škol, ale i domů 

do rodin. Pes tu pomáhá při terapiích, 

„poslouchá“ pacienta, hlazení jeho srsti 

procvičuje jemnou motoriku a inervaci 

končetin nebo jen prostě dělá radost. Málo 

známé jsou úspěchy paní Tvrdé u dětí 

s autismem – toto postižení vyžaduje jed-

noduchý režim a pravidelný denní rytmus. 

Psa, který toto zcela přirozeně dodržuje, 

klient velmi dobře přijímá.

Při návštěvě u paní Tvrdé a pana Hájka 

jsem se nejdříve se všemi psy důkladně 

seznámila a oni se mnou také. Zajímaly mě 

Každý z nás už asi někdy na ulici, na úřadě, u lékaře 
nebo jinde na veřejnosti potkal nevidomého s vodi-
cím psem nebo jinak postiženého člověka se psem 

asistenčním. Pokud chcete vědět, co všechno se skrývá 
za jednoduchým přívlastkem vodicí nebo asistenční, po-
kračujte v četbě tohoto článku.
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zejména podrobnosti výcviku psa vodicí-

ho. Dozvěděla jsem se, že podmínkou je 

výška alespoň 50 cm v kohoutku a silnější 

tělesná konstituce. Je to proto, že pes musí 

svého nevidomého pána vést, nevidomý 

tedy reaguje na jeho pohyby dopředu, 

doleva a doprava. Správný vodicí pes si 

na svém směru trvá a i když ho klient např. 

tlačí doleva, pes mu tlakem svého těla 

na nohu ukazuje směr opačný. Vodítko je 

na speciálním postroji, zde se opět potvr-

zuje výhoda vyššího psa. 

Výcvik začíná kolem druhého roku 

života. Pes je již zcela vyrostlý a projevily 

by se případné charakterové a tělesné 

vady. Výběr je široký. Často lze použít 

i psa klienta nebo jeho rodiny, z útulku, 

na inzerát, hodně lidí přímo Elva Helpu 

vhodného psa věnuje. Obecně nejpouží-

vanějšími plemeny jsou labradoři, němečtí 

ovčáci a velcí pudlové, často funguje velmi 

dobře i kříženec. Nedoporučuje se cvičit 

rasy se špatnou pověstí: dobrman, pitbull, 

rotvajler, ale to spíše kvůli předsudkům lidí. 

Jako terapeutický pes se skvěle osvědčil 

boloňský psík – je to společenský, milý, 

chytrý a veselý pes, navíc stejně jako 

pudl nelíná. Před započetím tréninku je 

pes důkladně zkontrolován veterinářem. 

Po odběrech krve a moči následuje rent-

gen kloubů a kyčlí a ultrazvuk měkkých 

tkání, pes absolvuje i vyšetření sluchu, 

očního pozadí a vyloučení případné kata-

rakty. Vodicí pes je vždy vykastrován – a to 

jak pes, tak fena. Cvičit má samozřejmě 

význam pouze zdravého psa, který je 

v dobré fyzické i psychické kondici. Psi se 

necvičí „do zásoby“, vždy se začne vybírat 

až na žádost klienta nějaký pro něj vhodný. 

Při výběru klademe důraz na velikost psa 

a typ jeho srsti.

Zajímalo mě, jestli má na výcvik 

nějaký vliv pohlaví psa. V tom se názory 

paní Tvrdé a pana Hájka trochu různily. 

Pan Hájek má asi radši feny, protože jsou 

měkčí, ovladatelnější. Paní Tvrdá vycvičí 

raději psa, připadá ji dominantnější. 

Obecně je to však jedno, jen u vodičů se 

častěji setkáte se psem. Vodicí pes totiž 

přebírá iniciativu a řeší problém – např. 

překážku na cestě, kterou je nutno obejít. 

Psi tuto situaci zvládají lépe než fenky. Před 

samotným výcvikem pes může nějakou 

dobu pobývat v předvychovatelské ro-

dině. Je to normální život u lidí, většinou 

v rodině s dětmi, pes se učí žít ve větší 
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smečce (zejména např. byl-li před tím jen 

u jednoho člověka). Poté se učí základní 

výcvik, většinou na kynologickém cvičišti, 

jediné, co necvičí a ani by neměl vidět, je 

útok na figuranta. Tahle etapa je poměrně 

krátká, většinou stačí 2–3 měsíce. Potom 

následuje výcvik speciální podle toho, 

k jaké práci je pes určen. Obecně platí, 

že pes se učí na hodně rušných místech 

většinou v Praze, v obchodních centrech, 

na nádražích atd., aby si zvykl na veliké 

množství lidí, dopravní ruch, nejrůznější 

pachy a hluk. A to i v případě, že pak žije 

na vesnici. U hluku bych se ještě zastavila. 

Paní Tvrdá mi prozradila, že psa spolehlivě 

vyřadí z nácviku např. setkání s petardou. 

Pro každého čtyřnožce, který mimocho-

dem slyší několikrát lépe než člověk, je 

to natolik traumatizující zážitek, vinou 

kterého nelze vyloučit trvalé poškození 

sluchu nebo i psychický blok. Další výcvik 

probíhá již v těsném kontaktu s klientem. 

Zde se respektuje jeho styl života, bydlení, 

povaha, se psem se pro sebe formátují 

takříkajíc navzájem. V klientově bytě 

se pes učí poznávat, popř. obsluhovat 

jednotlivá zařízení nebo spotřebiče. 

Na ulici pak instruktor se psem i klientem 

prochází jednotlivé trasy, učí psa správně 

reagovat na překážky v cestě, poznávat 

např. zastávky MHD, bankomat, poštovní 

schránku, telefonní budku a další. Důležité 

je, aby si klient psa co nejvíce učil sám, aby 

ten reagoval na něj, nikoliv na instruktora. 

Tímto se často velmi posílí sebevědomí 

a psychika postiženého člověka, vždyť si 

přece dokázal skoro sám vycvičit psa! Rok 

určitě trvá vzájemné se pochopení, pak 

další 2–3 roky trvá, než nastane naprosto 

dokonalý soulad a pes se naučí doslova 

číst páníčkovi myšlenky. Touto službou 

pes nijak netrpí, ani psychicky, ani fyzicky. 

Nejde tedy do žádného důchodu. Naopak, 

cvičí-li se v domácnosti zároveň s ním 

mladý asistenční pes, dalo by se říct, že 

ho učí a předává mu nabyté dovednosti. 

Minimálně jednou týdně je ale s každým 

asistenčním psem nutno cvičit cviky 

klasické poslušnosti. Toto buď s klientem, 

nezvládá-li to, tak s někým z rodiny. Pes se 

učí co nejméně štěkat nahlas, neměl by ani 

klasicky „hlídat“.

Ještě bych se vrátila k nácviku obsluhy 

bytového zařízení a spotřebičů psem. 

Ve společnosti Elva Help používají jakýsi 

trenažér. Je to kvádr o rozměru automa-

tické pračky. Na jedné straně je otvíratelný 

buben pračky, na dalších dvou různé typy 

šuplíků a zásuvek a na poslední straně 

tlačítko. Všechny zásuvky jsou samozřej-

mě opatřeny šňůrkou, aby je bylo možné 

zachytit zuby. Pes dokáže otevřít buben 

pračky a vyndat vyprané prádlo, dále otví-

rat jednotlivé zásuvky a zmáčknout signa-

lizační tlačítko v případě nouze. Poté, co už 

ovládá trenažér, dostane se ke skutečným 

předmětům v domácnosti. I malý pejsek 

dovede zvednout a přinést mobil. 

Zajímalo mě i to, pro který handicap 

je psa nejtěžší vycvičit. Paní Tvrdá si myslí, 

že pro sluchově postiženého. Takový pes 

musí perfektně odezírat mimiku majitele. 

K tomuto postižení se nejlépe hodí pudl 

a boloňský psík. 

Při výcviku pro jakékoliv postižení je 

instruktor v kontaktu i s lékařem nebo 

rehabilitačním pracovníkem nemocného. 

Je-li totiž nemocný schopen dělat určitou 

činnost, pes se v ní schválně necvičí. 

Pokud si je tedy epileptik schopen z inva-

lidního vozíku zvednout na zem spadlou 

tužku, pes ji nezvedne. Ale sesune-li se 

mu v případě záchvatu končetina, pes ji 

jemně uchopí a dá zpět na stupačky nebo 

područky. 

Společnost Elva Help o.s. je nestátní 

nezisková organizace, jejíž provoz je 

zajišťován z grantů Ministerstva práce 

a sociálních věcí. Dále pak z rozpočtu 

Libereckého kraje, obce Liberec a EU. 

Další významnou složkou příjmů jsou 

dary od sponzorů – např. Nadace ČEZ. 

Klient sám za psy nic neplatí, ale většinou 

se aktivně snaží zapojit do hledání dalších 

sponzorů, popř. spolupracuje se spon-

zory stávajícími. Společnost Elva Help je 

zapojena i do oficiálního systému krizové 

intervence. To znamená pomoc lidem 

skrze psy v případech války, živelných 

katastrof, požárů atd. Pokud i vy chcete 

přispět jakoukoliv částkou, bude vítána 

na č. ú. 505353389/0800. 

Pro Andreu Tvrdou a Miloše Hájka 

jsou jejich psi velmi důležití, tak jako pro 

každého jiného majitele jeho pes. Ale jen 

jejich psi jsou tolik důležití i pro ostatní, 

často pro ty, jimž osud úplně nepřál...

Lucie Waldhegerová, DiS.

okooptik@seznam.cz
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NUPOLAR®

SPRÁVNÁ SKLA PRO SLUNEČNÍ BRÝLE

NuPolar® je registrovaná ochranná značka společnosti Younger Optics.
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Obor

a optometrie

a obhajobou bakalářské práce a složením 

státní závěrečné zkoušky. Absolventi na-

jdou uplatnění nejen jako optometristé, 

ale i v oblasti práce se speciálními lékař-

skými přístroji, v oblasti výroby, prodeje 

a aplikace brýlových a kontaktních čoček 

a dalších příbuzných oborů. Získané vědo-

mosti a praktické dovednosti mohou velmi 

dobře uplatnit v praxi ve zdravotnických 

zařízeních, aplikačních centrech kontakt-

ních čoček, v provozovnách oční optiky, 

ve výrobě brýlových a kontaktních čoček, 

brýlových obrub a u firem, jež se zabývají 

vývojem, výrobou, prodejem a servisem 

přístrojové techniky pro optiku, oftalmo-

logii a optometrii. 

Zájem potenciálních uchazečů o stu-

dium v tomto novém oboru je značný 

a zdaleka přesahuje reálné možnosti tyto 

studenty přijmout. V roce 2009 se přihlá-

silo 120 uchazečů, přičemž do prvního 

ročníku se zapsalo 69 studentů. Na konci 

prvního ročníku nyní studuje 51 studentů. 

V roce 2010 se počet uchazečů o studium 

rozšířil na 186, což více než trojnásobně 

přesahuje reálnou kapacitu.

Hlavní část praktické výuky absolvují 

studenti přímo na fakultě, kde získají zá-

kladní praktické dovednosti a návyky, jež 

budou v rámci odborných praxí a exkurzí 

na specializovaná pracoviště dále rozvíjet. 

Pro praktickou výuku v oborových před-

mětech slouží studentům dvě optomet-

rické vyšetřovny vybavené jak základními 

pomůckami, tak i moderní vyšetřovací 

technikou, a optická dílna. 

Vzhledem k multidisciplinárnímu 

zaměření oboru probíhá studium v úzké 

spolupráci s lékařskými fakultami Univerzity 

Karlovy, ostatními fakultami ČVUT v Praze 

a specializovanými lékařskými a zdravotnic-

kými pracovišti, jejichž odborníci se podílejí 

na teoretické i praktické výuce studentů. 

Vysoký počet vyučovacích hodin v rámci 

praktické výuky technických i zdravotnic-

kých předmětů a odborných praxí v pro-

vozovnách očních optik a zdravotnických 

zařízeních umožní studentům lépe pronik-

nout do praktické problematiky oční optiky 

a optometrie. Značná pozornost ve výuce 

je věnována moderním vyšetřovacím me-

todám a přístrojové technice, opomenuta 

není ani problematika komunikace s pa-

cientem (klientem), psychologie prodeje, 

vedení zaměstnanců a ekonomiky řízení 

firmy. V rámci praktické výuky oborových 

předmětů jsou ve výuce zařazeny i odbor-

né semináře s představiteli relevantních 

institucí, podniků a firem z daného oboru 

a exkurze na moderní pracoviště zdravot-

nických zařízení. Je plánována též význam-

ná spolupráce s výrobními a obchodními 

firmami působícími v daném oboru při 

praktické výuce, při zajišťování přístrojové-

ho vybavení a materiálního zabezpečení 

Optika
na FBMI ČVUT

V září roku 2009 se na Fakultě bio-

medicínského inženýrství ČVUT 

(FBMI) v Praze úspěšně rozběhla 

výuka v novém bakalářském studijním 

oboru Optika a optometrie, která probíhá 

v Kladně. Obor je akreditován jako tříletý 

zdravotnický nelékařský obor pro prezenč-

ní formu studia v rámci bakalářského stu-

dijního programu Biomedicínská a klinická 

technika na FBMI ČVUT. Vysokoškolské 

studium je zakončeno vypracováním 
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výuky odborných předmětů, při pořádání 

odborných vzdělávacích akcí a kurzů pro 

oční optiky, optometristy a kontaktology 

v rámci systému celoživotního vzdělávání. 

První akcí tohoto druhu bylo spolupořádání 

odborné školicí akce Moderní metody 

a přístroje v oční optice 2009 s firmami 

Carl Zeiss, s.r.o., a GEODIS BRNO, spol. s r.o., 

a odborné sympozium Academy for Eyeca-

re Excellence 2009 společně s firmou CIBA 

VISION. V rámci výuky prvního ročníku též 

proběhl odborný výukový kurz ve vzdě-

lávacím institutu The Vision Care Institute 

Johnson & Johnson, se kterým je plánována 

spolupráce i v dalších ročnících studia. 

Po ukončení bakalářského studia mo-

hou v současnosti absolventi oboru dále 

pokračovat ve studiu dvouletého navazují-

cího magisterského programu Biomedicín-

ská a klinická technika v oborech Přístroje 

a metody pro biomedicínu a Systémová 

integrace procesů ve zdravotnictví nebo 

studovat v oborech Optometrie na UP 

Olomouc či LF MU v Brně. Cílem fakulty 

do budoucna je vytvoření a akreditování 

navazujícího dvouletého magisterského 

oboru Optometrie, zaměřeného na vy-

brané oblasti optometrie a souvisejících 

oborů, který by umožnil významně rozšířit 

a prohloubit základní teoretické znalosti 

a praktické dovednosti optometristy zís-

kané v bakalářském studiu. 

Pro zájemce o studium daného obo-

ru na FBMI ČVUT jsou připraveny dva 

termíny tzv. Dne otevřených dveří, kdy 

je možné navštívit fakultu, projít jednot-

livé laboratoře a seznámit se s atmosfé-

rou a studentským životem na fakultě. 

Den otevřených dveří se koná v pátek  

26. 11. 2010 a v pátek 4. 2. 2011 od 10.00 

do 15.30 hodin. Podmínky pro přijetí 

ke studiu do prezenční formy tříletého ba-

kalářského studijního programu ,,Biomedi-

cínská a klinická technika“ pro akademický 

rok 2010/2011 a další informace o oboru 

Optika a optometrie lze nalézt na http://

www.fbmi.cvut.cz/. 

Vzhledem k tomu, že obor Optika 

a optometrie na ČVUT se teprve rozvíjí, je 

nutné postupně dovybavovat optickou 

dílnu a optometristické vyšetřovny tak, aby 

umožňovaly studentům co nejkvalitnější 

možnost provádění praktické výuky. Proto 

bude fakulta velmi vděčna též za pomoc 

z řad očních optiků, optometristů i očních 

lékařů, kteří by mohli nějakou formou 

(např. daru) fakultě poskytnout i starší, 

ale funkční pomůcky nebo přístroje pro 

dílenskou a optometristickou praxi. V této 

záležitosti kontaktujte prosím garanta 

oboru, doc. Ing. Jiřího Nováka, Ph.D. (e-

mail: novakji@fsv.cvut.cz, tel.: 224 354 435, 

224 355 002), nebo pana Richarda Baš-

teckého (e-mail: richard.optik@email.cz), 

popř. děkanát fakulty (H. Fujanová, e-mail: 

fujanova@fbmi.cvut.cz, tel.: 312 608 223, 

224 358 419).

doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D., Richard Baštecký 

ČVUT, Fakulta biomedicínského  

inženýrství, Kladno

novakji@fsv.cvut.cz
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 Věkem
podmíněná

makulární

Věkem podmíněná makulární de-

generace (VPMD) vzniká na podkladu 

přirozeného stárnutí našeho organismu 

– sítnice, která nám celý život slouží jako 

perfektní transformátor světelných sig-

nálů. Onemocnění má dvě formy. První, 

suchá forma, je typická přítomností tzv. 

drúz v okolí makuly. Druhá, vlhká fáze, 

většinou volně přechází ze suché formy. Při 

podcenění prevence a při pozdním nálezu 

je pro zrak takřka katastrofou. Všeobecný 

popis výskytu věkem podmíněné maku-

lární degenerace připisuje až 90% výskyt 

suché formě. Stejně vysoké procento patří 

i vlhké formě, nejedná se však o procento 

výskytu, ale procento vyjadřující ztrátu 

zraku u postiženého touto vlhkou formou. 

Je proto důležité, aby o tomto onemoc-

nění věděli nejen specialisté, mezi něž 

v každém případě optometrista, oční optik 

patří, ale hlavně i široká veřejnost. Tomuto 

tématu jsem se věnoval ve své bakalářské 

práci. S nejdůležitějšími poznatky vás 

na stránkách tohoto časopisu seznámíme 

ve třídílné sérii. V první části seznámíme 

čtenáře se základní anatomií, ve druhé se 

samotným problémem VPMD a třetí část 

pak dá nahlédnout do praktické části mé 

bakalářské práce.

Každý z optiků a optometristů má jistě 

anatomii oka zvládnutou na jedna. Proto 

v první části série vynecháme popis rohov-

ky, čočky, apod., a budeme se věnovat té 

nejdůležitější vrstvě v případě VPMD, kte-

rou je světločivá část oka – sítnice. Znalost 

struktur, funkční uspořádání je důležité pro 

pochopení v prvé řadě skutečnosti, jak 

naše oko funguje, jak fascinující děje se 

vteřinu za vteřinou odehrávají za vzniku 

vjemu, který nám dává téměř nepostrada-

telný signál o okolním světě. V druhé řadě 

je pak tato znalost nutností k pochopení 

vzniku, průběhu i následné terapie věkem 

podmíněné makulární degenerace.

Sítnice

Sítnice (retina) je vrstva, jež má za úkol 

měnit energii dopadajícího světla na ner-

degenerace
aneb proč ji optik musí znát

Lidské tělo je důmyslně postavený stroj, jenž každému z nás po celý život 
vykonává dobrou službu. Je však jen a jen na nás, jak se k takovému „stroji“ 
budeme chovat. Bez pravidelných servisních kontrol nám žádný, byť ten 

nejmodernější stroj dlouhou službu neposkytne. Naše oko bývá velmi často 
přirovnáváno k fotoaparátu. Je úžasné, nakolik je toto srovnání trefné, nutno 
však dodat, že prim tu stále hraje důmyslnost lidského oka, ze které se dnešní 
technika má stále co učit. Co a proč se děje právě s lidským okem, konkrétně 
jeho sítnicí, bych rád popsal v následujícím článku.
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vový vjem. Je řazena do třetí, nejvnitřnější 

a zároveň nejvýznamnější vrstvy oka. Tato 

tenká a křehká blána přiléhá prostřednic-

tvím pigmentového epitelu na cévnatku, 

na její opačnou stranu jemně naléhá 

sklivec. Pevně je sítnice fixována pouze 

v oblasti zrakového terče a při přechodu 

na svoji slepou část, v ora serrata. Sítnici 

dělíme podle její struktury a funkce na dva 

oddíly, a to na optickou a neoptickou část. 

Funkčně je pro oko nejdůležitější vrstvou 

optická část sítnice. Jedná se o velmi jem-

nou transparentní blánu růžového zbar-

vení o ploše přibližně 266 mm2. Tloušťka 

této vrstvy je v různých místech rozdílná, 

obecně kolísá mezi 0,10 až 0,60 mm, 

přičemž v místě terče zrakové nervu do-

sahuje její tloušťka až 0,56 mm, při periferii 

se ztenčuje – na ekvátoru kolem 0,18 mm, 

při ora serrata pouze na 0,10 mm. Při oftal-

mologickém vyšetření vidíme oranžové až 

červené zbarvení, které vzniká prosvítáním 

cév cévnatky. Pozorujeme několik základ-

ních částí sítnice, jež jsou odlišné svým 

strukturálním uspořádáním, přesnému 

popisu se budeme věnovat později. Obr. 1 

vystihuje a popisuje jednotlivé struktury 

sítnice. Je důležité uvědomit si, že světlo 

procházející optickým systémem oka musí 

prostoupit všemi vrstvami sítnice.

Dva hlavní fotoreceptory sítnice – 

tyčinky a čípky – jsou specializované sen-

zorické buňky, které v podstatě můžeme 

označit jako jednoduchý bipolární neuron. 

Tato buňka se stavebně sestává z dvou 

hlavních částí – ze zevního a vnitřního 

segmentu. Ten vnitřní je tvořen tělem 

buňky, které obsahuje jádro, a bazálním 

výběžkem, což je v podstatě axon sy-

noptického napojení na bipolární buňky 

sítnice. Vrchní část vnitřního segmentu se 

elipsoidně rozšiřuje a je vyplněna velkým 

množstvím mitochondrií vytvářejících 

energetickou zásobárnu pro fyzikálně 

chemické procesy fotoreakce.

Zevní segmenty fotoreceptorů jsou 

tvořeny vrstevnatě skládanou membrá-

nou bohatou na fotosenzitivní pigmenty. 

Celý tento senzitivní segment je v sítnici 

orientován paralelně k přicházejícímu svě-

telnému paprsku tak, aby se tento kolmo 

zastavil o skládané lamely membrán. Tímto 

ideálním umístěním je zajištěna optimální 

stimulace fotony přicházejícími přes lomný 

aparát oka. Průzkumy ukázaly, že v prvních 

dekádách života zůstává počet receptorů 

nezměněn, v deváté dekádě se však tato 

situace mění a receptorů ubývá.

Tyčinky
Z celkového počtu fotoreceptorů je 

95 % tvořeno právě tyčinkami. Sítnice jich 

tedy obsahuje kolem 100 milionů. Jimi 

vytvořený obraz je monochromatický, 

využívají se tedy zvláště při vidění v noci. 

Ve foveolární oblasti o průměru asi 350 µm 

je patrná absolutní absence těchto fotore-

ceptorů. Naopak přibližně ve 20° od centra 

fovey je jejich koncentrace nejvyšší, tato 

oblast však není oblastí s nejvyšší skoto-

pickou aktivitou. Ta začíná již kolem 5° 

od centra fovey.

Čípky
Zbylých 5 % z celkového počtu foto-

receptorů je tvořeno čípky, jedná se tedy 

přibližně o 5 milionů buněk. Tyto buňky 

jsou větší než tyčinky a na rozdíl od nich 

slouží k vnímání barev. Za dne, kdy je 

nadbytek fotonů, dokážou i přes svoji 

minoritu zprostředkovat kvalitní barevný 

vjem. Naprostá většina čípků je lokalizo-

vána v oblasti makuly, směrem od ní se 

počty čípků obsažených v sítnici snižují, 

naopak se zvyšuje počet tyčinek. Hustota 

v makulární oblasti se pohybuje kolem 

200 000 čípků na mm2, je tedy přibližně 

100x vyšší než v periferii. 

U většiny primátů, člověka nevyjímaje, 

hovoříme o třech druzích čípků. Toto roz-

dělení se udává dle barevného spektra, 

které je každý jednotlivý typ schopen vní-

mat – a to na červené, modré a zelené. 

Po průchodu světla rohovkou, očními 

komorami, čočkou a sklivcem dopadne 

světlo na sítnici. Zde je absorbováno zrako-

vými pigmenty a přeměněno na nervové 

vzruchy přenášené do mozku. Fotony, 

které tvoří světelný paprsek, jsou vedeny 

a směrovány k zevní části fotoreceptorů, 

obr. 1  Struktura sítnice
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gangliové buňky

vnitřní plexiformní 
vrstva

vnitřní vrstva jader
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vrstva tyčinek a čípků

retinální  
pigmentový epitel

cévnatka

gangliová buňka

amakrinní buňka
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kde je tento pigment uložen. Pigment vy-

skytující se v tyčinkách nazýváme rhodop-

sin. Skládá se ze složky absorbující světlo – 

chromatoforu, a z bílkoviny – opsinu. 

Chromatoforová část má přehnutý 

tvar, který se absorpcí fotonu narovná. Tato 

změna formy je kritickým okamžikem, kte-

rý vede k aktivaci fotoreceptorů jako celku. 

Tato transformace nespotřebuje veškerou 

energii fotonů, ta je pak předána do okol-

ního prostředí, kde způsobuje nežádoucí 

léze retinálních struktur. Tento velmi 

aktivní jev vytváří velké množství tepla, 

jež je z části odváděno choroidálním obě-

hem. Ve fotoreceptorech rozeznáváme tři 

hlavní chromatofory – melanin, lipofuscin 

a makulární pigmenty (lutein, zeaxantin 

a mezo-zeaxantin). Úlohou receptorových 

pigmentů je snížení chromatických abera-

cí, filtrace modrého světla s nepřímou an-

tioxidační rolí a působení antioxidačních 

vlastností. Hustota makulárního pigmentu 

koreluje s potravinovými doplňky a s plaz-

matickou hladinou luteinu a zeaxantinu. 

Antioxidační vlastnosti těchto pigmentů 

spočívají v pasivní antioxidační funkci po-

mocí filtrace modrého světla, neutralizace 

singeltového kyslíku a volných radikálů.

Topografie  
makulární oblasti

Při oftalmoskopickém vyšetřování je 

možno pozorovat a hodnotit na očním po-

zadí několik základních parametrů a útva-

rů, jež nám pomáhají k přesné identifikaci 

momentálního stavu pacientovy sítnice, 

a z toho plynoucích možných patologic-

kých stavů. Nejvýraznějšími oblastmi jsou, 

kromě celkového stavu sítnice, makulární 

oblast a terč zrakového nervu. Pro téma 

našeho článku je samozřejmě hlavním 

úhlem pohledu místo nejostřejšího vidění 

– tzv. makulární oblast sítnice. Struktura 

složité retinální tkáně byla již v podstatě 

zmíněna v předešlých řádcích, proto se 

v těch následujících budu této oblasti 

věnovat z hlediska topografie rozmístění 

jednotlivých elementů.

Z klinického pohledu anatomie rozu-

míme místem makuly centrální okrouhlou 

oblast při zadním pólu oka o průměru 

přibližně 5,5 mm, což je možné srovnávat 

s 15° centrálního zrakového pole. Gang-© Yuri Arcurs, www.f-f.cz
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liové buňky jsou zde zastoupeny ve více 

vrstvách na rozdíl od periferní oblasti, kde 

je jejich rozložení pouze jednovrstevné. 

Makulu utváří pět specifických oblastí, a to 

oblast umba, foveoly, fovey, peri- a para-

foveální (obr. 2).

Fovea
Tato jamkovitá prohlubeň v centru 

makuly o průměru 1 500 µm se nachází 

3 mm temporálně od terče zrakového ner-

vu. Sítnice má v této oblasti tloušťku kolem 

250 µm. Dominantní úlohu fotoreceptorů 

v této oblasti zastupují čípky. Ty si v této 

části i přes velké nakupení zachovávají 

objem tím, že protahují svá zúžená těla 

až na 70 µm. Zabarvení do žluta je v ob-

lasti makuly a fovey dáno pigmentem ze 

skupiny karotenoidů – luteinem a zeaxan-

tinem, které jsou obsaženy jak v axonech 

čípků, tak i v bipolárních a gangliových 

buňkách.

Foveola centralis
Nejtenčí část sítnice ležící uprostřed 

fovey je nazývána foveolou. Tato avasku-

lární tkáň o průměru 350 µm a tloušťce 

150 µm obsahuje pouze čípky a jejich 

jádra, přičemž ostatní struktury, jako bi-

hranice makulární oblasti

perifoveální oblast

parafoveální oblast

fovea

foveola centralis

umbo

polární a gangliové buňky, jsou odtlačeny 

do stran. Celé toto specifické uspořádání, 

kdy je vysoká koncentrace čípků podpo-

řena absencí tyčinek a avaskularitou této 

oblasti, napomáhá k maximální rozlišovací 

schopnosti. Avaskulární zóna lehce přesa-

huje zónu foveoly, sítnice zde neobsahuje 

retinální cévní systém a celá její výživa je 

pak závislá na difuzi z okolních okrsků 

sítnice a cévnatky.

Umbo
Oblasti o průměru 150–200 µm od-

povídá drobná vkleslina v úplném centru 

foveoly – umbo. I zde jsou přítomny pouze 

čípky, jejich jádra jsou z důvodu vysoké 

koncentrace nahuštěna do více vrstev 

v kruzích. Umbo odpovídá oftalmosko-

picky patrnému foveolárnímu reflexu, 

jehož ztráta může být známkou klinického 

poškození sítnice.

Parafoveální  
a perifoveální oblast

Pruh sítnice o šířce 0,5 mm obklo-

pující foveu je tzv. parafoveální oblast, 

kde pozorujeme pravidelné uspořádání 

vrstev gangliových a bipolárních buněk. 

Na tuto oblast pak navazuje pruh široký 

1,5 mm – perifoveální oblast, kde již klesá 

koncentrace čípků ze 100 čípků/µm2 

na 9–12 čípků/µm2. Směrem do periferie 

pak čípků ubývá, jsou značně prokládány 

tyčinkami. Extrémní periferií rozumíme 

oblast ora serrata, kde již převládají jen 

tyčinky, tloušťka sítnice je již minimální 

a z několika vrstev gangliových buněk 

zbyla již jen jedna.

Proces vidění je sled mnoha složitých 

dějů, jež se odehrávají ve vskutku promyš-

leném uspořádání naší sítnice. Její popis se 

jen těžko dá shrnout do pár řádků. 

V příští části se budeme věnovat VPMD 

jako takové, jejím druhům, způsobům 

vyšetření a případné terapii.

Bc. Jaroslav Knot

Ta Optika, VOŠZ Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.

knot@taoptika.cz

Literaturu a podklady, z nichž autor při své práci čerpal, 

si lze v případě zájmu vyžádat u autora.

Pokračování příště.

obr. 2  Topografie makulární oblasti
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Veletrh 

pootevírá

Veletrh SILMO se letos nově pře-

místil na severní výstaviště Paříž 

Villepinte. Nově je letos pojat 

i způsob, jak můžete události na veletrhu 

SILMO sledovat – pomocí veletržní televize 

nebo na webových stránkách. Nově chtějí 

pořadatelé pojmout také přednášky, ale 

i způsob, jak se můžete ucházet o místo 

v oboru. 

Letos proběhne současně s prvními 

dvěma dny veletrhu první odborné kolo-

kvium, AKADEMIE SILMO, jejímž cílem je 

zvýšit povědomí optiků o tom, co potře-

bují jejich zákazníci. Kolokvium zahrnuje 

3 sympozia:

Optici a refrakční chirurgie  1. 

(23. 9., 15.00–17.30 hod),

Optici a ergonomie zraku  2. 

(24. 9., 10.00–12.30 hod),

Optici a proces stárnutí zraku  3. 

(24. 9., 15.00–17.30 hod).

Jistě jste už slyšeli o takzvaném rychlém 

rande. Na veletrhu SILMO se nyní rozhodli, 

že nabídnou takzvané RYCHLÉ PRACOVNÍ 

RANDE, které funguje na stejném principu. 

Ukázalo se totiž, že to je mnohem rychlejší 

způsob, než hledat práci pomocí inzerátů. 

Uchazeči o místo se tedy mohou zastavit 

na stánky firem, optických řetězců i optik, 

které hledají nové pracovníky – optiky, 

prodejce, optometristy či své zástupce. 

Pozor! Uchazeči mají na to, aby přesvědčili 

svého potencionálního zaměstnavatele, 

pouhých 10 minut!

CENY SILMO D’OR se letos budou 

udělovat v 8 kategoriích:

Zrak •	 (čočky a kontaktní čočky),

Dílna očního optika •	 (vybavení, 

nástroje, testy očí...),

Design a rozvržení obchodu,•	

Brýlové obruby, •	

Sluneční obruby,•	

Sportovní brýle,•	

Brýle pro děti, •	

Nedostatečné vidění a optické •	

přístroje 

zvláštní cena Silmo d’Or za •	 Udržitel-

ný rozvoj.

Skrze webové stránky mají odborníci 

možnost sdílet informace a komunikovat 

spolu – vytvoří tak interaktivní síť, která je 

otevřená novým nápadům. Veletržní tele-

vize se pak prostřednictvím živých diskusí 

bude věnovat následujícím tématům: mě-

nící se role optika, prodej on-line, zdravotní 

pojištění, jak vybudovat úspěšnou optiku, 

jak zavádět nové výrobky a služby. 

Veletrh SILMO nabídne v atraktivních 

prostorách na ploše 80 000 m2 více jak 950 

vystavovatelům příjemné prostředí, ve kte-

rém se mohou věnovat svým zákazníkům, 

představit své novinky a také se účastnit 

všech akcí, které jsou pro ně připraveny. Je 

to ideální prostředí, kde může návštěvník 

objevovat nové značky a rozpoznat nové 

trendy. Neváhejte tedy a vydejte se 23.–26. 

září 2010 na obchodní cestu směr Paříž.

Z tiskových zpráv vybrala redakce.

Více informací naleznete  

na www.silmoparis.com.

Výherci SOUTĚŽE 
SILMO 2010

V minulém čísle jste měli mož-

nost soutěžit o zájezd na veletrh 

SILMO 2010. Stačilo vyplnit sou-

těžní kupon a zaslat jej na adresu 

zastoupení veletrhu SILMO v Praze. 

Na začátku července byli za účasti 

zástupců SČOO vylosováni 2 výherci 

– Alexandr LEVENEC, Oční Optika 

Kladno, a Alexandra KOVÁČIKOVÁ, 

Optika Duchoňová, Nová Dubnica. 

Oba výherci obdrží letenku + ubyto-

vání v Paříži během veletrhu SILMO 

v září 2010. Blahopřejeme.

23.–26. září 2010
dveře
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Zaostřete na Paříž...

...využijte šanci na výhru a pojeďte s námi ve dnech 23. - 25. 9. 2010
do Paříže na jedinečný evropský veletrh oční optiky SILMO

Bližší informace o podmínkách získání zájezdu získáte na vyžádání
na uvedeném kontaktu: info@omega-optix.cz

Omega Optix, s.r.o. | Pražská 1012, 250 01  Brandýs nad Labem | tel.: 326 920 000 | fax: 326 920 001 | www.omega-optix.cz | info@omega-optix.cz
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Veletrh
OPTAse zaměří

„sport a volný čas“ a tématu „mládež 

a teenageři“. Podrobnější informace bu-

dou postupně zveřejňovány na stránkách 

www.bvv.cz/opta.

Za třetí, setkání, která se na veletrhu 

uskuteční, budou pojata tak, aby si z ve-

letrhu odnesly – ať již poznatky nebo 

dojmy – všechny cílové skupiny. Snahou 

pořadatelů je připravit veletrh, který má 

jiskru a šarm.

V této souvislosti je třeba zmínit 

dvě podstatné změny v termínech. Tou 

první je změna samotného data konání. 

Veletrh OPTA se v roce 2011 posunul 

do svého klasického termínu, tedy do dru-

hé poloviny února, na 25.–27. 2. 2011. 

V dotyčných dnech proběhne jako jediná 

veletržní akce v areálu BVV, a to opět 

v pavilonu P. Na tomto datu se shodli 

odborní partneři, zástupci vystavovatelů 

i pořadatelů. Šlo jim především o to, aby 

se veletrh jakožto kontraktační akce konal 

v takovém časovém období, kdy se na trh 

obvykle uvádějí novinky. 

Druhou změnou je změna termínu 

společenského večera vystavovatelů. 

Uvažuje se o přesunu této akce ze soboty 

na pátek, první den veletrhu. Optická ve-

řejnost tak bude mít možnost nejprve se 

společensky přivítat a pozdravit a poté se 

věnovat obchodu a vzdělávání.

Změny se promítnou také do organi-

zace soutěže TOP OPTA, která ocení nejlep-

ší výrobky v daných kategoriích. Odborná 

komise hodnotící výrobky bude pracovat 

v obměněném sedmičlenném složení, 

počítá se také se soutěží pro návštěvníky. 

Předání cen TOP OPTA bude součástí pá-

tečního společenského večera.

Vystavovatelé jistě rádi využijí 10% 

slevy na výstavní plochu, která jim bude 

poskytnuta v případě, že se na veletrh 

přihlásí do 31. 10. 2010. 

Veletrh umožní obchodníkům i ná-

vštěvníkům potřebná osobní setkání 

a jednání, která jsou snad nejdůležitější 

částí obchodu. Konkurenti si budou 

moci porovnat svoje zboží a lépe tím pak 

posloužit svým zákazníkům. Odborníci ze 

škol se pak podělí s ostatními o nové po-

znatky. Návštěvníci se budou moci v klidu 

soustředit na velký výběr zboží na jednom 

místě, promyslet si, co přesně potřebují, 

a zeptat se na vše podstatné těch, kdo 

oboru rozumí nejlépe. Veletrh se připra-

vuje právě kvůli tomuto osobnímu kouzlu, 

proto stojí za to si datum 25.–27. 2. 2011 

rezervovat ve svém kalendáři.

Na základě podkladů z Tiskového 

střediska Veletrhů Brno, a.s., 

zpracovala redakce.

na sport 
a teenagery

Veletrh OPTA se chce v roce 2011 

věnovat třem klíčovým oblastem.

Za prvé, veletrh chce oživit 

nedělní návštěvnost akce. Ve spolupráci 

s partnery budou proto na neděli zařazeny 

kvalitní přednášky a semináře, které po-

slouží jako zdroj informací pro odbornou 

veřejnost.

Za druhé, veletrh počítá, jako již 

každoročně, se zvýrazněnými tématy 

akce. Letos se dostane pozornosti tématu 
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OBJEVTE NOVOU W.A.V.E. 2.0® TECHNOLOGII

• MNOHEM OSTŘEJŠÍ PODÁNÍ DETAILŮ
• ŠIRŠÍ ZORNÉ POLE
• PŘI JAKÝCHKOLIV SVĚTELNÝCH PODMÍNKÁCH

VARILUX PHYSIO® 2.0
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    „Hej!!!
Tenhle míček není nový!!!

Už na něm chybí 236 vláken.”

INZERCE Physio 2.0 A4  17.8.2010  13:57  Stránka 1
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Proč je u všech čoček zapo-
třebí náležitá aplikace? 

Různé materiály a různé modely čoček 

se chovají různě, a to i na stejném oku. To 

platí též pro měkké čočky, i když v menší 

míře než pro tvrdé propustné čočky. Každý 

uživatel má specifické nároky a očekávání. 

Pokud čočky správně nesedí, budou půso-

bit nechtěné změny oka, které mohou být 

trvalé. Aby nošení čoček bylo bezpečné 

a pohodlné, je potřeba dodržet při posu-

zování aplikace čoček celou sadu kritérií. 

Určitý model čočky od jedné firmy se bude 

chovat na oku jinak než model jiné firmy, 

byť by parametry uváděné na obalech 

byly shodné. 

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. 

2. část Co se děje při  
aplikaci čoček? 

Dříve než začne samotná aplikace 

čoček, potřebuje mít oční specialista k dis-

pozici aktuální korekci brýlemi, změřené 

zakřivení rohovky a výsledek vyšetření 

povrchu oka, v rámci kterého se ujistil, že 

tkáň je schopna přijmout čočku. Specia-

lista se přeptá na očekávání budoucího 

uživatele, jeho potřeby a přání, na jeho 

povolání a zdravotní stav obecně. Všechny 

tyto informace zpracuje do konkrétních 

technických požadavků na čočku (mate-

riál, geometrie, model, četnost plánované 

výměny, vhodná volba péče o čočky, 

způsob nošení atd.). 

Pokud se neobjeví žádné kontraindika-

ce, může po prodiskutování a zdůvodnění 

výběru nejvhodnějšího typu čočky začít 

aplikace čoček. V případě potřeby může 

specialista provést další měření a poté 

následuje aplikace prvních diagnostických 

čoček vybraného typu. 

Výsledek aplikace poté specialista po-

soudí (pohyb, vystředění, pohodlí) a pře-

měří zrak. Často jsou na jednom oku nebo 

na obou očích odzkoušeny dva rozdílné 

modely, aby bylo možno lépe se rozhod-

nout, který z nich je pro daného uživatele 

lepší. Jakmile jsou vybrány vhodné čočky, 

specialista je objedná nebo vybere ze zá-

sob přímo na místě. Čočky vydá uživateli 

až poté, co se je dotyčný naučí nasazovat 

na oko a posléze je z oka vyjímat. Pokud 

se nejedná o jednorázové denní čočky, 

vysvětlí specialista následně také způsob 

péče o čočky – čištění a uchovávání. 

Uživatel také obdrží náležité instrukce 

týkající se hygieny a řešení možných pro-

blematických situací. Nakonec se specia-

lista domluví s uživatelem na následných 

kontrolních vyšetřeních. 

Proč vyžaduje nošení čoček 
následná (kontrolní) vyšet-
ření? Co od nich očekávat? 

Stejně jako stárnutí, tak i nošení 

kontaktních čoček může způsobovat 

změny oční tkáně, z nichž některé mohou 

probíhat bez symptomů. Proto je důležité, 

aby pacient po aplikaci čoček absolvoval 

následná kontrolní vyšetření, a to pravidel-

ně po celou dobu nošení čoček. Obvykle 

je časový interval mezi nimi půl roku či 

rok, někdy však může být i kratší, např. 

tři měsíce. 

V rámci této prohlídky se prodiskutuje 

vývoj od poslední kontroly a jakékoliv 

stávající symptomy. Je zaznamenána 

doba nošení, stejně jako režim péče a jeho 

využití. Měl by také být zaznamenán 

zdravotní stav obecně, včetně naměře-

ného zraku (ostrost) a následné refrakce 

na dálku a na blízko. Specialista přezkou-
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kymá, jak čočky sedí a zda není poškozen 

jejich povrch. Poté pacient čočky vyjme 

a specialista bedlivě přezkoumá aktuální 

zdravotní stav oka. Podle potřeby znovu 

přeměří keratometrii a pokud to stav 

vyžaduje, proběhne i kompletní vyšetření 

zraku. Pokud je to zapotřebí, specialista 

poradí či případně navrhne jiný typ čoček 

a znovu je aplikuje. Pokud je vše v pořádku, 

specialista objedná nebo připraví další 

balení měkkých čoček, případně objedná 

pár tvrdých čoček. 

 

Existuje nějaký limit ome-
zující dobu nošení čoček? 

Obecně dnes žádný limit neexistuje. 

Před deseti či dvaceti lety nepodávaly 

čočky takový výkon jako dnes (co se týče 

zásobování oka kyslíkem, pohodlí, čistoty 

povrchu, ostrosti...). Tehdy bylo nutné dbát 

na to, aby nedošlo k přílišnému opotře-

bení čoček nebo k příliš častému nošení, 

proto se vynechávaly dny, nebo se čočky 

nenosily po celý den. Dnes může uživatel 

nosit čočky celý den (včetně prvního dne) 

a tak často v týdnu, jak je mu libo. Přesto je 

však dobré informovat očního specialistu 

v rámci následných kontrol o případných 

změnách v nošení, protože čočky by měly 

odpovídat životnímu stylu. Jediným ome-

zením pro uživatele může být narůstající 

nepohodlí ke konci dne nebo užitného 

období čočky. V takových případech může 

pomoci volba lepšího modelu nebo mate-

riálu čočky a opětovná aplikace, kterou je 

možné provést v rámci následné kontroly. 

Obecně lze říci, že s moderními materiály 

již pacienti nemusejí vynechávat jeden 

den z týdne a být bez čoček, ani bedlivě 

sledovat čas, kdy jsou čočky nasazené. 

Mělo by nošení čoček  
vycházet z ceny? 

Ne. Při porovnávání čoček by se klient 

neměl soustředit na cenu, ale měl by se 

spolehnout na doporučení specialisty, 

aplikaci a instrukce, profesionální radu 

a péči. 

Co říci pacientům, kteří 
chtějí nakupovat čočky 
a roztoky přes internet? 

Uživatel by neměl měnit model nebo 

značku čočky jen proto, že jiná firma nabízí 

lepší ceny. Jediný bezpečný způsob nošení 

je dodržovat schéma následných kontrol 

a ověřovat si pravidelně vhodnost apliko-

vaných čoček. Ve snaze zajistit tento bez-

pečný způsob vyžadují některé webové 

stránky a dokonce i legislativa v některých 

zemích, zejména ve Velké Británii a v USA, 

aby současně s objednávkou byl předlo-

žen také písemný předpis (fax, sken), který 

je platný (před vypršením lhůty) a který 

vystavil oční specialista. Podle výše zmí-

něných zákonů jsou dodavatelé povinni 

ověřit platnost takového předpisu u vysta-

vitele před tím, než zásilku odešlou. 

Je potřeba mít na paměti také další 

skutečnosti. Existuje mnohem větší prav-

děpodobnost, že se na internetu budou 

prodávat padělané čočky a prostředky 

péče spíše než v registrované praxi očního 

specialisty. Od internetových dodavatelů 

není možné získat radu či klást jim pří-

padné otázky. Pokud zásilka neobsahuje 

objednané zboží, je vyřizování reklamace 

obtížnější. Některé internetové obchody 

mohou zasílat jiné než skutečně znač-

kové zboží v originálním balení (prodej 

padělků), některé nemusí po zaplacení 

poslat vůbec žádné čočky. Spousta 

specialistů ochotně zasílá čočky a čisticí 

roztoky svým zákazníkům, které znají 

a kteří se zapsali do celoročního systému 

péče s finančně nenáročnými měsíčními 

poplatky po dobu užívání této péče (je 

to zahrnuto ve schématu této péče). Toto 

může představovat lepší řešení pro všech-

ny zúčastněné. Struktura nákladů je pro 

pacienty cenově zajímavá, účtovány jsou 

náležité poplatky za profesionální ošetření 

specialistou a čočky a prostředky péče 

o ně jsou nabízeny za výhodné ceny. 

Může uživatel střídat brý-
le a kontaktní čočky? 

Ano, každý den je možné střídat 

brýle a čočky, a to i v průběhu dne 

(ve většině případů). 

Je možné provést vyšet-
ření oka ihned po vyjmutí 
tvrdé propustné čočky? 

Ano. Pokud je materiál a aplikace 

čočky správná pro dané oko, pak by 

vyšetření oka provedené přibližně  

5 minut po vyjmutí čočky mělo poskyt-

nout spolehlivé výsledky. Pokud tomu 

tak není, potřebuje uživatel kontrolní 

prohlídku u specialisty na oční čočky. 

Vyšetření oka může být vždy provedeno 

ráno, po krátkém nošení čočky. Většina 

lidí používá brýle večer, proto může být 

také užitečné určit refrakci po delší době 

nošení. Toto se nevztahuje na měkké 

kontaktní čočky, kde je možné provést 

vyšetření oka bezprostředně po jejich 

vyjmutí. 
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Co je potřeba vědět  
o barevných kontaktních 
čočkách? 

Barevné a extravagantní kontaktní 

čočky se používají tehdy, chce-li nositel 

dosáhnout změny vzhledu oka. Je důležité 

si uvědomit, že mladí lidé si tyto čočky 

často vyměňují. Riziko takové směny je 

jim potřeba jasně vysvětlit, stejně jako 

jejich rodičům. 

Jaké jsou známé faktory 
způsobující záněty  
a infekce? 

Pro vznik zánětu a infekce existují dva 

hlavní rizikové faktory: 

nošení kontaktních čoček v noci •	

(i sporadické, bez ohledu na jejich 

schopnost propouštět kyslík);

nevhodné kontaktní čočky a špatná •	

hygiena pouzdra na čočky.

Záněty rohovky spojené s nošením 

kontaktních čoček jsou považovány 

za mírné (ne vážné), některé z nich jsou 

dokonce asymptomatické. Většinu z těch-

to zánětů je možné ošetřit dočasným vy-

sazením čoček, některé vyžadují lékařské 

ošetření. 

Mikrobiální keratitida (MK) se vyskytu-

je jen zřídka, jedná se však již o závažnou 

infekci rohovky a stav ohrožující zrak. 

Správná aplikace čočky, správný 

výběr roztoku na čištění čoček, poučení 

uživatele, následná péče, dodržování 

hygieny a pokynů ze strany uživatele – to 

vše snižuje riziko výskytu infekce a stupeň 

její závažnosti. Při prvních symptomech 

je důležité přestat nosit čočky a kontak-

tovat očního specialistu – tím se zabrání 

vzácným negativním dopadům na zrak, 

jako je například ztráta dvou či více linií 

vidění. Nošení kontaktních čoček pouze 

přes den vykazuje oproti prodlouženému 

nošení a nepřetržitému nošení nižší riziko 

negativních dopadů. 1,2,3

Jak nejlépe podchytit tyto 
rizikové faktory, jak snížit 
jejich výskyt a jak je dostat 
pod kontrolu?

Nejlepší způsob, jak minimalizovat 

riziko očních infekcí, je spát bez kontakt-

ních čoček a dodržovat pokyny péče 

o kontaktní čočky, které předepíše oční 

specialista. 

Klíčové pokyny, které by měli uživa-

telé čoček dodržovat:

Před manipulací s čočkami si umýt •	

ruce mýdlem a vodou, poté je 

opláchnout a osušit ručníkem, který 

nezanechává chuchvalce a nepouští 

vlákna. 

Snižte na minimum kontakt s vodou, •	

nepotápějte oči pod vodu, nebo si 

nasaďte plavecké brýle. 

Přečtěte si a pečlivě dodržujte návod •	

na čisticím roztoku na kontaktní 

čočky. 

Kontaktní čočky ani pouzdro na čoč-•	

ky by nikdy neměly být vyplachová-

ny nebo uchovávány v balené vodě 

nebo ve vodě z kohoutku. 

Při čištění čoček by měly být čočky •	

nejprve promnuty a propláchnuty 

a teprve poté ponořeny do roztoku. 

Pouzdro na čočky by mělo být vypla-•	

chováno čerstvým roztokem, nikoliv 

vodou z kohoutku nebo balenou 

vodou. Prázdné pouzdro by se mělo 

nechat vyschnout na vzduchu, po-

kud možno ne v koupelně (existuje 

několik výjimek, viz návod k použití 

u každého výrobku). 

Kontaktní čočky je zapotřebí •	

udržovat v čistotě a pravidelně je 

měnit, alespoň jednou za tři měsíce. 

Pouzdra na čočky mohou být zdro-

jem kontaminace a infekce. Prasklá 

nebo poškozená pouzdra se nesmějí 

používat. 

Použitý roztok je vždy nutné vyměnit •	

a nikdy „nedolévat“. 

Roztok na kontaktní čočky by neměl •	

být nikdy přeléván do menších 

(cestovních) nádob. Může to ovlivnit 

sterilitu roztoku, což může vést 

k infekci oka. 

Hrdlo láhve s roztokem by nikdy •	

nemělo přijít do kontaktu s jiným 

povrchem a pokud není láhev právě 

používána, měla by být uzavřena. 

Uzávěr lahve by měl být těsně 

utažen. 

Mezi symptomy mikrobiální keratitidy 

patří bolest, zarudnutí, citlivost na světlo, 

pocit přítomnosti cizího tělesa v oku, 

nadměrné slzení nebo výtok z oka. Pokud 

uživatel má některý ze symptomů, měl by 

okamžitě čočky vyjmout. Pokud sympto-

my nezmizí, měl by uživatel co nejdříve 

kontaktovat očního specialistu. Včasná 

diagnóza je nezbytným předpokladem 

úspěšného zaléčení. 

Uživatelé kontaktních čoček by měli 

být alespoň jednou ročně vyšetřeni očním 

specialistou. Tato pravidelná celková vyšet-

ření jsou nezbytná k zajištění celkového 

zdraví oka a úspěšného nošení kontakt-

ních čoček po celou dobu životnosti. 

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 Hydro-

gel Extended Wear Contact Lens Use, Ophthalmology 

(American Academy of Ophthalmology), svazek 112, 

číslo 12, prosinec 2005, strany 2172–2179 
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2.   AOSEPT® PLUS – 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.

TAK
JAKO 1-2-3.

jednoduché 
VÍCEÚČELOVÝ 

ROZTOK

1. OPL ÁCHNUTÍ 2. NAPLNĚNÍ 3. ČIŠTĚNÍ

AOSEPT® PLUS

6 hodin

1.   AOSEPT® PLUS – roztok se silným účinkem
AOSEPT® PLUS, účinný peroxid vodíku zabije bakterie a choroboplodné zárodky, které mohou způsobit 
zánět očí. Zajišťuje účinek trojího čištění, bez konzervačních látek.

ý p
nět očí. Zajišťuje účinek trojíh

TROJÍ  ÚČINEK

1.  DEZINFIKUJE
peroxid vodíku proniká 
čočkou a zabíjí bakterie 

a choroboplodné zárodky, 
silná dezinfekce a hluboké 

čištění. 

bakterie

matrix 
čočky

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

usazeniny

Pluronic 17R4

3.  ODSTR AŇUJE 
PROTEINY

unikátní formule čistících 
bublinek zvyšuje odolnost 
povrchu proti bílkovinným 

usazeninám.

bílkovinné usa-
zeniny

bublinky

1 CIBA VISION data on fi le 2006.
CV/LC/AOSE/IP/091111/CZ
* Při používání dle návodu.

AOSEPT® PLUS
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Klinické 
 vlastnosti 

materiálusenofilcon A

Od uvedení čoček ACUVUE® OASYS® 

(senofilcon A) na trh bylo publikováno 

několik recenzovaných článků, které hod-

notily vlastnosti čočky včetně komfortu 

nošení čoček v potenciálně náročných 

prostředích. Kontaktologové a oční lékaři 

často vybírají čočky zpočátku na základě 

písemných materiálů poskytovaných 

výrobcem a následně na základě vlast-

ních zkušeností s vlastnostmi a přínosem 

výrobku. Nejdůvěryhodnějším zdrojem in-

formací o vlastnostech čoček jsou výsledky 

studií publikovaných v recenzovaných 

časopisech, kde lze z uspořádání a výsled-

ků studie prokázat, že autoři dodržují pra-

vidla správné klinické praxe. Cílem tohoto 

článku je shrnout recenzovanou literaturu 

týkající se klinických vlastností čoček  

ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® Plus.

Komfort a klinické 
vlastnosti v náročných 
prostředích

Suchost a nepohodlí patří mezi nej-

častější stížnosti nositelů kontaktních čo-

ček. 37–73 % nositelů si stěžuje na suchost 

během normální doby nošení čoček.1,2 

Suchost a nepohodlí jsou také nejčastěji 

citovanými důvody pro přerušení nošení 

čoček. V jedné studii bylo zjištěno, že 51 % 

bývalých nositelů kontaktních čoček udalo 

jako hlavní důvod přerušení nošení čoček 

nepohodlí.3 

Riley, Young a Chalmers4 hodnotili 

prevalenci problémů u stávajících nosi-

telů měkkých kontaktních čoček u 1 092 

respondentů. Nositelé měkkých kontakt-

ních čoček z USA a Kanady byli v rámci 

rozhovoru dotázáni na výskyt stávajících 

symptomů včetně suchosti a nepohodlí 

a byli vyzváni, aby vyplnili dotazník pro 

hodnocení suchého oka. Dále byli dotá-

záni na typickou průměrnou dobu nošení 

a dobu pohodlného nošení. Pokud byla 

doba pohodlného nošení o dvě nebo více 

hodin kratší než skutečná průměrná doba 

nošení, byla tato skutečnost považována 

za významný ukazatel neuspokojivého 

nošení. Poté bylo provedeno vyšetření 

pomocí štěrbinové lampy a účastníci byli 

na základě výsledků klasifikováni jako „pro-

blémoví“ nebo „bezproblémoví“ nositelé.

Do „problémové“ skupiny bylo zařa-

zeno 52 % nositelů, u nichž byly nejčas-

těji udávanými symptomy: zkrácení doby 

pohodlného nošení (31 %) a suchost oka 

(28 %). Část pacientů z této „problémové“ 

skupiny byla převedena na použití čoček 

Doktorka Karen French shrnuje recenzované publikace 
potvrzující klinické vlastnosti jednoho z novějších 
silikon-hydrogelových materiálů.
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účinné z hlediska redukce symptomů 

suchosti a nepohodlí po uplynutí dvou 

týdnů, kdy 73 % nositelů zaznamenalo 

snížení četnosti výskytu symptomů su-

chosti z častého nebo trvalého výskytu 

na méně častý nebo žádný výskyt. Velká 

část nositelů (88 %) uvedla zmírnění 

symptomů nepohodlí. Došlo k redukci 

příznaků limbální a bulbární hyperemie 

a tečkovité epitelopatie rohovky. Tyto vý-

sledky jsou shrnuty na obr. 1. V některých 

případech byla pohodlnost nošení čočky 

i nadále problematická, průměrná doba 

pohodlného nošení se však zvýšila z 10,4 

(±3,3) hodin na 11,6 (±3,8) hodin (obr. 2). 

Autoři dospěli k závěru, že použití čoček 

z nové generace silikon-hydrogelového 

(SiH) materiálu, jako jsou kontaktní čočky 

ze senofilconu A, vede u problematických 

pacientů k redukci některých problémů, 

které mnohé nositele měkkých kontakt-

ních čoček trápí.

Zvýšený přísun kyslíku rohovce se 

SiH čočkami v porovnání s hydrogelový-

mi čočkami redukuje příznaky limbální 

a bulbární hyperemie. Nižší obsah vody 

v SiH materiálech může vést k nižší míře 

dehydratace na povrchu oka v porovnání 

s tradičními hydrogelovými čočkami.5 

Zejména hladké a vysoce smáčivé čočky 

ze senofilconu A mohou zvyšovat komfort 

pacientů díky snížení disrupce slzného fil-

mu po nasazení čočky a redukovat citlivost 

očního víčka během mrkání.4,6

Young et al7 provedli studii, která zkou-

mala vliv zátěžových situací na nositele 

hydrogelových čoček během každoden-

ních úkonů a komfort při použití čoček 

v těchto situacích. Studie dále hodnotila 

vliv na komfort nošení poté, co byli tito no-

sitelé převedeni na jednu ze tří kontaktních 

čoček vyrobených z druhé generace SiH 

(senofilcon A, galyfilcon A a lotrafilcon B). 

Mezi různé situace, které mohou vyvolat 

nepohodlí během nošení čoček, patří na-

příklad používání počítače; úkony náročné 

na zrak, např. řízení v noci nebo čtení; 

pobyt v určitých prostředích, jako jsou 

klimatizované nebo vytápěné prostory; 

nízká vlhkost vzduchu; zakouřené, prašné 

nebo znečištěné prostředí a spánek s na-

sazenými čočkami. Nejčastěji popisované 

zátěžové situace v uvedených studiích 

byly následující: řízení v noci, používání 

počítače nebo pobyt v klimatizovaných 

nebo vytápěných prostorách.

Po převedení na kontaktní čočky ze 

SiH zaznamenala řada nositelů zvýšení 

komfortu v popsaných zátěžových situa-

cích. Pacienti převedení na čočky ze seno-

filconu A však uvedli statisticky významné 

zlepšení komfortu ve všech zátěžových 

situacích, včetně použití počítače.

Nejnověji publikovanou studii hod-

notící účinek environmentálních faktorů 

na oční nepohodlí u nositelů měkkých 

kontaktních čoček provedli Ousler et al.8 

obr. 2  Grafické znázornění kumulativní 
četnosti průměrné doby nošení (AWT) 
a pohodlné doby nošení (CWT) u „pro-
blematických“ pacientů s běžnými čoč-
kami a 2 týdny po přechodu na čočky 
ze senofilconu A (n = 112). Přetištěno 
z reference 4 se svolením časopisu Eye 
& Contact Lens.

obr. 1  Prevalence problémů před převedením 
a po převedení na čočky ze senofil-
conu A u „problémových“ pacientů  
(n = 112). Přetištěno z reference 4 se  
svolením časopisu Eye & Contact Lens.
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Tito autoři zjistili, že je zapotřebí u subjektů 

kontrolovat změny a kolísání environ-

mentálních a behaviorálních rozdílů pro 

přesnější vyhodnocení zkoušené čočky. 

Pomocí modelu řízeného nežádoucího 

prostředí (Controlled Adverse Environ-

ment – CAE) zkoumali suchost oka během 

nošení kontaktních čoček, zejména pak 

efekt vysychání očí během expozice CAE 

při nošení kontaktních čoček ze senofilco-

nu A v porovnání s běžnými čočkami.

Model CAE je validovaný model 

používaný ve studiích zabývajících se 

syndromem suchého oka, který je navržen 

tak, aby vyvolal exacerbaci symptomů 

suchého oka opakovatelným a kontrolo-

vaným způsobem. Model využívá přísně 

regulovanou vlhkost, teplotu, proudění 

vzduchu, světelné podmínky a testuje 

vizuální úkoly způsobem, který je repre-

zentativní pro podmínky nežádoucího 

prostředí, jemuž bývají vystaveni nositelé 

kontaktních čoček v každodenním ži-

votě. Do náhodné, zkřížené (crossover), 

dvojitě maskované studie bylo zařazeno 

11 nositelů čoček. Pacienti byli vystaveni 

CAE po dobu 75 minut při třech různých 

příležitostech: jednou bez čoček, jednou 

s běžnými čočkami a jednou s použitím 

čoček ze senofilconu A. Nález po vyšetření 

štěrbinovou lampou následující po každé 

z jednotlivých tří expozic CAE neprokázal 

žádné statisticky významné rozdíly. Ne-

pohodlí se podle předpokladů zvyšovalo 

s rostoucí dobou expozice CAE. Při použití 

čoček ze senofilconu A bylo pozorováno 

statisticky významné zmírnění diskomfor-

tu ve všech časových bodech expozice 

CAE v porovnání s nositeli běžných čoček 

a rovněž v porovnání se subjekty bez 

jakýchkoli čoček (obr. 3). Autoři dospěli 

k závěru, že nositelé čoček zažívají v kon-

trolovaném nežádoucím prostředí menší 

subjektivní pocit nepohodlí při použití 

čoček ze senofilconu A než při použití 

běžných kontaktních čoček, či kdyby 

žádné čočky nenosili.

Fyziologická 
snášenlivost 
senofilconu A

Všechny SiH čočky mají větší pro-

pustnost kyslíku než hydrogelové čočky, 

a to jak při otevřeném, tak zavřeném oku. 

Efron et al9 publikovali nezávislé odhady 

propustnosti pro kyslík (Dk) u několika 

komerčně dostupných SiH materiálů 

včetně senofilconu A. Zjistili, že naměřené 

hodnoty Dk pro senofilcon A (107,4 ±7,4) 

velmi dobře odpovídají citovaným hodno-

tám výrobce (103) a že uváděná hodnota 

Dk spadá do 95% intervalu spolehlivosti 

experimentálně naměřené hodnoty.

Steffen a Schnider10 studovali otok 

rohovky spojený s celonočním nošením 

SiH čoček. Normální rohovka se vlivem 

otoku během noci v prostředí zavřeného 

oka zvětšuje přibližně o 2–4 %, po otevření 

oka se však rychle vrací k normálu. Nošení 

obr. 4  Srovnání průměrného otoku rohovky 
po jedné hodině spánku pro kontaktní 
čočky z pěti různých materiálů a kontroly 
bez čoček (přetištěno z reference 12 se 
svolením časopisu Eye & Contact Lens).

obr. 3  Nepohodlí během expozice CAE (hlášení 
subjekty ve všech časových bodech 
pomocí standardizované škály s bodo-
vými hodnotami 0–4), znázorněno pro 
kontroly bez čoček, běžné čočky a čočky 
ze senofilconu A (přetištěno z reference 8 
se svolením časopisu Current Medical 
Research and Opinion).
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redukuje dostupnost kyslíku pro rohovku 

a původní Holden-Mertzova kritéria na-

značují, že by čočka měla mít minimálně 

Dk/t 87x10-9 cm s-1 mlO
2
 ml-1 mmHg-1, aby 

se noční otok rohovky redukoval na nor-

mální fyziologickou hladinu.11

Steffen a Schnider porovnali otok 

rohovky spojený s použitím čoček ze se-

nofilconu A se dvěma jinými SiH čočkami 

schválenými pro kontinuální nošení, s tra-

dičními hydrogelovými čočkami se střed-

ním obsahem vody (etafilcon A) a rovněž 

také s absencí kontaktních čoček. Při tom-

to srovnání zjistili, že po osmi hodinách 

nošení čoček se zavřenýma očima činil 

otok rohovky při použití čoček ze senofil-

conu A 1,4 ±3,6 %. Mezi touto hodnotou 

a otokem rohovky při absenci kontaktních 

čoček (0,8 ±3,4 %) nebyl významný rozdíl. 

Žádný signifikantní rozdíl nebyl zjištěn ani 

mezi senofilconem A a ostatními testova-

nými SiH materiály. Dle očekávání však byl 

pozorován významný rozdíl při porovnání 

s hydrogelem etafilcon A, u kterého činil 

otok rohovky při celonočním použití 5,8 

±3,8 % (obr. 4).

Hamano et al12 zkoumali parametry 

propustnosti pro kyslík u SiH kontaktních 

čoček v porovnání se dvěma dobře za-

vedenými jednodenními jednorázovými 

kontaktními čočkami. V rámci studie 

hodnotili dopad krátkého spánku nebo 

dřímání s nasazenými čočkami na zvět-

šování tloušťky rohovky a vznik endoteli-

álních puchýřků („blebs“). Počet nositelů 

čoček, kteří praktikují kontinuální nošení, 

je relativně malý, mnoho nositelů však 

může s nasazenými čočkami krátkodobě 

pospávat nebo dřímat. V této studii byly 

hodnocené čočky nošeny po dobu sedm 

hodin, z toho jednu hodinu se zavřenýma 

očima, čímž se simuloval krátkodobý spá-

nek. Výsledky měření po ukončení periody 

se zavřenýma očima ukazují, že v nárůstu 

tloušťky rohovky po krátkém „zdřímnutí“ 

mezi čočkami ze senofilconu A a stejně 

dlouhým zdřímnutím bez čoček neexistuje 

žádný významný rozdíl. Obdobně nebyl 

pozorován významný rozdíl mezi různými 

SiH čočkami. Zvětšování tloušťky rohovky 

zaznamenané u dvou jednodenních jed-

norázových hydrogelových čoček však 

bylo mnohem větší než u případů bez 

čoček a u SiH čoček.

Při stejné studii byla hodnocena také 

tvorba endoteliálních puchýřků. Puchýřky 

vznikají jako akutní odpověď endotelu 

na hypoxii, a mohou být proto považovány 

za senzitivní indikátor kyslíkové propust-

nosti kontaktních čoček (obr. 5). Výsledky 

ukazují, že v tvorbě puchýřků po periodě 

se zavřenýma očima mezi SiH čočkami 

a kontrolovanými osobami bez kontakt-

ních čoček neexistuje významný rozdíl. 

Tvorba puchýřků po periodě se zavřenýma 

očima však byla pozorována u každé ze 

dvou hodnocených jednodenních jedno-

rázových čoček a puchýřky byly významně 

větší než při použití SiH čoček.

UV ochrana

Je dobře známo, že UV záření po-

škozuje oční tkáně. Velký průměr měkké 

kontaktní čočky a její poloha na rohovce 

znamená, že může snižovat hladinu UV 

záření dopadajícího na povrch oka a tím 

chránit rohovku a vnitřní struktury oka. 

Kwok et al13 popisují jev označovaný jako 

fokusace periferního světla (PLF). K tomuto 

jevu dochází, když periferní okraje rohovky 

lámou šikmo dopadající světelné paprsky 

do fokálních oblastí světla koncentrované-

ho uvnitř oka. Předpokládá se, že tento jev 

představuje mechanismus vzniku někte-

rých patologických stavů oka souvisejících 

s UV zářením, jako je pterygium nebo kor-

tikální opacita čočky. Sluneční brýle chrání 

před PLF pouze do určité míry, nejsou 

schopny zajistit ochranu před šikmými 

paprsky, které mohou dopadat z boku 

a zezadu vůči frontální rovině oka. Bylo 

zjištěno, že kontaktní čočky s UV filtrem 

účinně chrání před šikmo dopadajícími 

světelnými paprsky a PLF.

Množství UV záření absorbovaného 

a propuštěného světla u měkkých kon-

taktních čoček závisí na značce čočky. 

Čočky ze senofilconu A byly uvedeny 

na trh v pořadí jako druhé čočky ze SiH 

materiálů, které mají zabudovaný UV 

filtr přímo v materiálu, jako první byly 

uvedeny na trh čočky z galyfilconu A. 

Čočky ze senofilconu A mají nejvyšší 

charakteristiky z hlediska blokování UV 

ze všech měkkých kontaktních čoček 

na trhu: jsou schopny filtrovat 96 % UVA 

a 100 % UVB záření. Čočky z galyfilco-

nu A a senofilconu A jsou první kontaktní 

čočky, které obdržely celosvětovou 

značku kvality od Světové optometric-

ké asociace (WCO) za svou schopnost 

ochrany před UV zářením.

Moore a Ferreira14 provedli nezávis-

lou studii, ve které zkoumali schopnost 

zeslabení UV záření u různých kontakt-

ních čoček včetně čoček ze senofilconu 

A a galyfilconu A. Výsledky prokazují, že 

senofilcon A má nejnižší propustnost 

obr. 5  Tvorba endoteliálních puchýřků po 20 
minutách zavřených očí s hydrogelo-
vými čočkami a následně 2 a 10 minut 
po otevření oka.



9292

pro UV záření ze všech testovaných čoček 

(8,36 %) a splňuje tak normu ANSI15,16 pro 

blokování UV záření. U senofilconu A a ga-

lyfilconu A byl zjištěn statisticky významný 

rozdíl v propustnosti UV záření v porovná-

ní s ostatními testovanými SiH materiály. 

Moore a Ferreira dále vypočítali ochranný 

faktor pro každou z hodnocených kontakt-

ních čoček. Účelem ochranného faktoru je 

kvantifikovat UV ochranu poskytovanou 

kontaktními čočkami obdobným způso-

bem jako u ochranných krémů na opalo-

vání. Čím vyšší je ochranný faktor, tím vyšší 

je míra ochrany před UV zářením. V popi-

sované studii byl pro senofilcon A stano-

ven nejvyšší UV ochranný faktor (11,96) ze 

všech testovaných SiH materiálů.

Shrnutí

V souhrnu lze říci, že kontaktní čočky 

ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® Plus  

vykazují v porovnání lepší výsledky ze-

jména u pacientů používajících čočky 

v zátěžových prostředích, kteří mohou mít 

problémy s komfortem nošení a suchostí 

očí. Recenzovaná literatura probraná 

v tomto souhrnném článku podporuje 

uváděný přínos z hlediska vlastností. 

Bylo prokázáno, že zvýšená smáčivost 

a hladkost materiálu senofilcon A zvyšuje 

míru komfortu zaznamenaného pacienty 

v porovnání s ostatními čočkami, a to 

dokonce i v zátěžových prostředích. Bylo 

prokázáno, že materiál senofilcon A umož-

ňuje prodloužit dobu pohodlného nošení 

u nositelů kontaktních čoček, pro které to 

dříve bylo problematické. Dále bylo pro-

kázáno, že čočky ze senofilconu A mohou 

zvýšit komfort nositele ve specifických 

náročných a zátěžových situacích, jako je 

používání počítače nebo řízení v noci.

Popisovaná čočka je schválena úřa-

dem FDA a EU pro denní nošení a pro 

prodloužené nošení až po dobu 6 nocí 

a studie potvrzují minimální míru otoku 

rohovky a minimální příznaky hypoxie. 

Nejdůležitějším zjištěním však je fakt, že 

propustnost kyslíku má přínos pro uživa-

tele kontaktních čoček, kteří je nosí denně. 

Dochází k redukci bulbární a limbální 

hyperemie spojivky. U pacientů, kteří nosí 

čočky po mnoho hodin denně, sedm dnů 

v týdnu, a během této doby pospávají nebo 

podřimují, se také podstatně snižuje riziko 

hypoxického poškození rohovky. Dokonce 

se ukázalo, že hodinový spánek s nasaze-

nými čočkami ze senofilconu A nevede 

k významnému zvýšení tloušťky rohovky 

nebo vzniku endoteliálních puchýřků 

v porovnání se stejně dlouhým spánkem 

bez kontaktních čoček. Studie popsané 

v tomto článku vyzdvihují přínos a příznivé 

klinické vlastnosti kontaktních čoček ze 

senofilconu A, které poskytují kontaktolo-

gům jistotu, že výhodné vlastnosti těchto 

čoček ocení nejen oni, ale i jejich pacienti. 

Z originálu „The clinical performance 

of senofilcon A“, publikovaného  

v časopise Optician 4. 7. 2008,  

přeložila agentura Skřivánek.  

Revidovala MUDr. Svatava Háčiková.

Dr. Karen French je optometristka pracující v soukro-

mé a nemocniční praxi v hrabství Cambridgeshire. 

V minulosti pracovala na výzkumu vlastností materiálů 

kontaktních čoček.
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ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® Plus
Vaši pacienti o nich nebudou skoro ani vědět.

Pečlivě vyvážené vlastnosti kontaktní čočky pro kombinaci

vynikajícího pohodlí a zdravého nošení.

Příliš dobré na to, aby nebyly doporučeny.

ACUVUE®. SEE WHAT COULD BETM, ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM a ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® Plus jsou ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. ©Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2010

* Kontaktní čočky s UV fi ltrem nenahrazují sluneční brýle s UV fi ltrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí. 
1. Horní epiteliální arkutátní léze 2. Brennan, Noel and Morgan, Philip. Clinical Highs & Lows of Dk/t. Part II: Modulus, design, surface – more than just fresh air. Optician, 2009, Vol 238, No 6218, 26-30. 3. Data on fi le JJVC 2010 4. Data on fi le JJVC 2009  5. The National Eye Care Trust. A sight for sore eyes. 

September 2005. Survey of 2750 UK workers. http://www.eye-care.org.uk 6. Data on fi le, JJVC.  7. Young G, Riley CM, Chalmers RL & Hunt C, Hydrogel Lens Comfort in Challenging Environments and the Effect of Refi tting with Silicone Hydrogel Lenses, Optom Vis Sci 2007, 84(4): 302–308.

Hladké a ohebné
Nižší modulus čočky snižuje možné nepohodlí 
nošení, SEALs1, mucinových koulí a změny 
refrakce2.
•  ACUVUE® OASYS® je nejhladší a výrazně 

ohebnější než konkurenční silikon-hydrogely3.

Chrání proti UV záření
Expozice UV záření nás vystavuje zvýšenému 
riziku vzniku katarakty5.  
•  UV blok třídy 1 poskytuje nejvyšší ochranu 

mezi všemi dostupnými měkkými kontaktními 
čočkami.*

Vysoce smáčivé
Zvlhčující látka začleněna do struktury 
materiálu kontaktní čočky.
•  Čočky zůstávají vysoce smáčivé a hedvábně 

hladké6 i v náročných prostředích, která běžně 
způsobují pocit suchých očí.

Vysoká propustnost 
pro kyslík
Dostatek kyslíku je nezbytný pro zdravou rohovku.
•  S ACUVUE® OASYS® je rohovce umožněn 

přísun téměř 100% kyslíku4.

Vynikající i v náročných prostředích.7

JJ OASYS inzerce A4 TISK.indd   1 6.8.10   16:08
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Unikátní 
silikon-hydrogelový 
materiál čoček 

Biofinity®

V této souvislosti každého napadne 

především hydrofobní charakter silikonové 

složky. Pro tento problém se však několik 

řešení již našlo. Od povrchových úprav 

čoček, přídavek zvlhčujících látek až po re-

voluční řešení v podobě výrazně přirozeně 

hydrofilního silikon-hydrogelového mate-

riálu u čoček tzv. třetí generace. 

Jako závažnější problém se proto jeví 

větší tuhost výsledného materiálu, která 

je tím vyšší, čím je vyšší obsah silikonu. 

Jedinou cestou řešení tohoto problému je 

snížení obsahu silikonu, to se však negativ-

ně odráží v klesající propustnosti kyslíku. 

Přesto i zde existuje řešení. Uspořádání 

silikonu do dlouhých, čistě silikonových 

řetězců, umožnilo významně snížit celkový 

obsah silikonu v materiálu čočky a zároveň 

zachovat vysokou propustnost pro kyslík 

a další plynné metabolity. 

Čočka Biofinity® – 
dokonalá rovnováha 
vody a kyslíku

V roce 2006 se stala čočka Biofinity® 

první kontaktní čočkou tzv. třetí generace 

silikon-hydrogelových materiálů. Jejich 

výjimečnost spočívá v unikátním řešení 

struktury materiálu. Překročila zažitý trend 

novým vztahem mezi vysokým obsahem 

vody a skvělou propustností pro kyslík (Dk). 

Kontaktní čočky zůstávají hydratované bez 

speciálních povrchových úprav nebo při-

dávaných zvlhčujících látek. Obsah vody 

je u kontaktních čoček Biofinity® 48 %. Re-

lativně malé množství silikonu, obsažené 

v materiálu, je uspořádáno do dlouhých, 

čistě silikonových řetězců a zaručuje vyso-

kou propustnost pro kyslík (Dk 128). Více 

prostupujícího kyslíku znamená zdravější 

a bělejší vzhled očí. 

Vysoký obsah vody v materiálu přízni-

vě ovlivňuje fyzikální vlastnosti, především 

snižuje hodnotu modulu pružnosti. Ten 

má u čoček Biofinity® hodnotu 0,75 MPa. 

Kontaktní čočky jsou pružnější, zaručují 

vyšší stupeň komfortu a poskytují větší 

záruku zdravého používání.

a Avaira®

Nástup silikon-hydrogelových materiálů v roce 1999 znamenal výraznou 
změnu na trhu s měkkými kontaktními čočkami. V roce 2009 dosáhl 
v Evropě prodej silikon-hydrogelových materiálů více jak 50 % z celko-

vého objemu měkkých kontaktních čoček. Nejvíce vyzdvihovanou vlastností 
silikon-hydrogelových materiálů je významný posun v propustnosti kyslíku 
oproti hydrogelovým čočkám. V pozadí diskuzí pak zůstávají některé negativní 
vlastnosti spojené s přidáním silikonu do struktury čoček.
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Nové kontaktní čočky 
Avaira®

Přirozeně smáčivé, 
neuvěřitelně pohodlné

‘the happy eyeland’

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

•  Propouštějí více kyslíku k oku

•  Měkčí a pružnější materiál 
s UV filtrem

•  Asférický design optické části 
pro lepší vidění

•  Zaoblené okraje výrazně zlepšují 
snášenlivost a celodenní pohodlí

www.neomed.cz

Čočka Avaira® – ještě jemnější 
sil ikon-hydrogelová čočka

K dosažení opravdu špičkového pohodlí s kontaktní čočkou 

platí jedno obecné pravidlo: jemné a vlhké je dobré. Silikon-

hydrogelové měsíční kontaktní čočky Avaira® toto pravidlo beze 

zbytku splňují. Podobně jako u kontaktních čoček Biofinity® se 

využívá osvědčená unikátní technologie Aquaform™. 

Množství silikonu uvnitř čočky potřebné k vysoké propust-

nosti pro kyslík je opět výrazně nižší. Výsledný modul pružnosti 

kontaktních čoček Avaira® je tak pouhých 0,5 MPa. Hodnota 

Dk materiálu se však snížila jen velmi málo, na hodnotu 100, 

a obsah vody je 46 %. Materiál kontaktních čoček Avaira® je 

navíc opatřen UV filtrem.

Zadní vícekřivková plocha čočky spolu s výrazně jemnějším 

materiálem dobře kopíruje tvar většiny rohovek. Patentovaná 

technologie zaoblených okrajů čočky Avaira® omezuje dráždění 

v místě kontaktu s okem a víčky. 

Nízký modulus  
eliminuje zdravotní rizika

S rozšířením silikon-hydrogelových materiálů se začal pro-

jevovat také zvýšený výskyt komplikací. Za hlavní důvod jejich 

vzniku je považován mechanický stres oka. Honba za vysokou 

propustností pro kyslík, spojovanou s možností prodlouže-

ného používání čoček, si začala vybírat svou daň. Nejčastěji 

zmiňované jsou v této souvislosti obloukovité léze v horní 

části epitelu rohovky (SEALS) a čočkou podmíněná papilární 

konjunktivitida (CLPC). Proto se v následujících letech směr 

vývoje nových materiálů zaměřil především na snížení modulu 

pružnosti při maximálním zachování výhod silikon-hydrogelu 

ve vztahu k propustnosti pro kyslík. Řešení, která v tomto smě-

ru nabízejí jak kontaktní čočky Biofinity®, tak čočky Avaira®, je 

aktuálně to nejlepší možné. Během řady klinických testů nebyl 

ani u jednoho typu těchto čoček zaznamenán výskyt některé 

ze zmiňovaných komplikací.   

Závěr

Sledování trendů v požadavcích očních specialistů a zá-

kazníků je hlavním hnacím prvkem pro vývoj nových produktů 

ve společnosti CooperVision. Každý rok tak přicházíme s novin-

kami v oblasti technologie materiálů, designu a dioptrických 

možností našich kontaktních čoček. 

Bc. Tomáš Dobřenský

optometrista, odborný konzultant NEOMED s.r.o.

tomas.dobrensky@neomed.cz



MÉ JEDNODENNÍ
KONTAKTNÍ ČOČKY

SOFLENS® SPLŇUJÍ
VŠECHNA MÁ OČEKÁVÁNÍ!

 

OPRAVDOVÁ VOLNOST!

VYSOKÁ KVALITA VIDĚNÍ! 

POHODLÍ ZA VŠECH
OKOLNOSTÍ!

 
 

 

100 % AKCE – 100% ZRAK

                  V OSTRÉM ROZLIŠENÍ! 
SVUJ ŽIVOT 

           ŽIJI  

Strategická schuzka

Fotbalový zápas

Závod motokár o víkendu Obed s Ní...
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Žít naplno, přijímat výzvy, nechtít nic zmeškat! Sundám si brýle, kdykoli se mi zachce,                
a abych se cítil opravdu volný a sebejistý, nosím kontaktní čočky. Vybral jsem si SofLens® 
Daily Disposable, jednodenní kontaktní čočky od společnosti Bausch & Lomb. Jsou neuvě- 
řitelně pohodlné – dokonce je během dne vůbec necítím. Žiji naplno – a v ostrém rozlišení.

Vhodné pro každý způsob života, 
SofLens® Daily Disposable poskytují 
opravdovou volnost bez omezení. Ráno 
nasazeny do oka, večer vyjmuty, jsou 
vždy po ruce a jdou kamkoli s vámi.

Kontaktní čočky Soflens® Daily Disposable 
mají speciální asférický design, jenž 
optimalizuje ostrost vidění. Ve dne či       
v noci, vidění je zřetelné, barvy živé           
a detaily ostré.

Díky technologii ComfortMoist™ jsou oči 
neustále zvlhčovány, a vy tak cítíte po- 
hodlí po celý den, od okamžiku vložení 
do oka. Cítíte se dobře, kamkoli jdete.

Chcete-li vědět více, poraďte se se svým očním specialistou
nebo navštivte webovou stránku: www.bausch.cz - www.thinkeyegiene.com     

Zákaznická linka: 800 164 522


