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Vážení čtenáři,  optici a optometristé,

v doznívající atmosféře Vánoc a novoročních předsevzetí 
píši tyto řádky. Vy je však pročítáte už v plném proudu všedních 
dní tohoto roku.

Jako pracovníci v podnikatelském prostředí se denně musí-
te potýkat s nelítostnou konkurencí, abyste udrželi chod vašich 
optik na patřičné ekonomické úrovni. K tomu jsou potřeba 
nejen manažerské a obchodní dovednosti, ale také dovednosti 
a vědomosti odborné. Jako zástupce optického školství musím 
právě ty odborné předpoklady vyzdvihovat. Myslím si, že právě 
vysoká odbornost optika a optometristy může být jeho velkou 
předností a trumfem v tomto soupeření s konkurencí. Mám 
radost, že si to stále více optiků a optometristů uvědomuje.

Možná si časopis prohlížíte při návštěvě veletrhu OPTA 
v Brně, který nám poskytuje řadu příležitostí, jak se odborně 
ještě více rozvíjet. Ty z vás, kteří ještě nemáte plnou kvalifikaci 
v oboru, rádi v září přivítáme v naší škole v Brně v novém běhu 
dálkového studia. Ať i tento časopis svými články přispívá 
k odbornému růstu nás všech. 

Mimo všech obvyklých přání vám do tohoto nového 
roku přeji, aby hmotné starosti nepřevážily nad tím dobrým 
pocitem, který pramení ze základního poslání optika a opto-
metristy – umožňovat svým zákazníkům lepší a pohodlnější 
vidění a dělat jim i radost hezkým doplňkem, jímž vhodně 
zvolené brýle mohou také být. 

Ladislav Najman
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Vážení čtenáři, 

v minulých letech jsme do časopisu přikládali také tiště-
nou verzi Průvodce veletrhem OPTA. V letošním roce byl 
nahrazen elektronickou verzí – tzv. OPTA IN. Pokud jste ho 
neobdrželi do svých e-mailových schránek, je k dispozici 
na webových stránkách veletrhu www.bvv.cz/opta.
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Vážení obchodní přátelé,

veletrh oční optiky a optometrie OPTA je jednou z mála možností v České republice, kde se mohou naši 
obchodní partneři seznámit s novými trendy v oboru oční optiky ještě před zahájením hlavní sezóny. 
Svým rozsahem a kvalitou je OPTA nejen nejvýznamnější mezinárodní prezentací v roce, ale je také 
důležitá pro každého, kdo sleduje aktuální vývoj a směry optického trhu, novinek v oblasti designu 
brýlových obrub nebo se zajímá o  vývoj technologií určených k  poradenství koncovým uživatelům. 
Společnost Rodenstock Vám tyto nové trendy v  brýlích, brýlových čočkách a  přístrojovém vybavení 
tradičně přináší na světových výstavách a stejně tak tomu bude i v letošním roce v Brně.

Srdečně Vás proto zveme na veletrh OPTA 2013 a těšíme se na viděnou na stánku Rodenstock.

Můžete se těšit na:

•	 Nové kolekce brýlových obrub plné 
barev a atraktivního designu 

•	 Zajímavé modely přístrojového   
vybavení značek Rodenstock 
a WECO 

•	 Inovace a zajímavé trendy v oblasti 
brýlových čoček a jejich vývoje 

•	 Nové možnosti profesionálního 
poradenství 

•	 Příjemnou atmosféru a dobrou 
náladu při šálku Vaší oblíbené kávy 
právě u nás
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PSYCHOLOGIE PRODEJE 

pSychOlOgie 
prOdeje 10. část
V předchozí části našeho 

seriálu jsme se věnovali 
reklamacím, které nepatří k pří-
jemným součástem našeho po-
volání, nicméně každý se s nimi 
ve své praxi dříve či později 
setká a je proto dobré vědět, jak 
přistupovat k jejich řešení, jak se 
správně chovat k reklamujícímu 
zákazníkovi nebo jak rozpoznat 
skutečný důvod reklamace.

Průběh reklamace

V tomto díle bych se ještě rád vrátil 
k paní Novákové a paní Dvořákové – 
reklamujícím zákaznicím z minulého 
dílu. Když se zamyslíme nad průběhem 
celé této události, kterou jsme si minule 
popsali, nemělo by nám při troše po-
zornosti uniknout, že s velkou pravdě-
podobností se „reklamace“ vyvíjela již 
od samého začátku. 

Představme si následující situaci. 
Paní Nováková si koupila nové brýle, 
je jimi velmi nadšená a všude se jimi 
samozřejmě pyšní. Toto nadšení s ní 
pochopitelně sdílí i její dobrá kamarádka 
paní Dvořáková, a to dokonce do té míry, 
že se rozhodne koupit si úplně stejné 
brýle. Jdou spolu ke známému optikovi 

paní Novákové, kde si paní Dvořáková 
tytéž brýle skutečně zakoupí. Ani jedna 
z nich si však v tu chvíli neuvědomí ná-
sledky tohoto rozhodnutí: co se stane, 
až se obě spolu současně objeví ve spo-
lečnosti ve stejných brýlích. Co se stane, 
nemusím jistě komentovat.

Určitě by nebylo ani  vhodné 
kritizovat očního optika, že hned 
při první návštěvě obou kamarádek 
v optice nerozpoznal nebezpečí , 
které může při nákupu stejných brýlí 
nastat. Mohlo – a mělo – ho však 
později napadnout, že opravdovým 
důvodem reklamace je zcela něco 
jiného než špatné vidění a výmluva, 
že brýle sedí špatně jednou na nose, 
podruhé za ušima, což zákaznice „fy-
zicky“ několikrát reklamovala.
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Přístup optika k reklamaci
V těchto případech je nutné „po-

slouchat především mezi řádky“, snažit 
se zjistit a určit opravdový stav věci – 
reklamace. Myslíte si, že je to složité 
a nemožné? Já si to nemyslím a skuteč-
ně je opak pravdou. Vždyť se každému 
z nás již nejméně jednou stalo, že 
jsme si koupili nějakou věc v „náhlém 
opojení“, nebo jsme byli něčím „krátko-
době“ ovlivněni. V případě, že se jedná 
o „levné“ předměty za pár korun, tak je 
jednoduše odložíme anebo ještě lépe 
se z těchto věcí stanou „putovní vánoční 
dárky“. V případě kvalitních brýlí však 
zcela jistě není cena zanedbatelná 
a jako „putovní dárek“ se použít nedají. 
Proto je reklamace pro zákazníka je-
diným možným řešením, jak se zbavit 
něčeho, co v „náhlém opojení“ koupil.

Z pohledu prodejce-optika jako 
odborníka je bezpochyby všechno 
v pořádku. Hodnota PD souhlasí, výška 
zábrusu je optimální, obruba je kvalitní 
a brýlové čočky od špičkového dodava-
tele jsou bez optických a mechanických 
vad, takže opravdu není žádný důvod 
k reklamaci. 

Je tomu však skutečně tak? Zkusme 
si odpovědět na tuto zdánlivě jedno-
duchou otázku. Po odborné stránce je 
bezpochyby vše v pořádku a z pohledu 
odborníka tedy neexistuje žádný důvod 
k reklamaci. Jak je tomu však z pohledu 

zákazníka, který naši odbornost nedo-
káže posoudit? Pro něj nejsou odborné 
argumenty podstatné, pro zákazníka je 
rozhodující fakt, že brýle jsou pro něj 
nepoužitelné.

Vraťme se zpět k úvodním dílům této 
série. Řešili jsme otázku, jaký by měl být 
nejvyšší cíl prodávajícího. A jistě si vzpo-
menete, že je to maximální spokojenost 
zákazníka a pochopitelně i spokojenost 
naše. Takže z tohoto pohledu je reklama-
ce oprávněná.

Řešení reklamace

Podívejme se nyní na celou záležitost 
z ekonomického hlediska. Vzhledem 
k tomu, že jsme celou situaci včas neod-
hadli, nezbývá nám nic jiného, než vzít 
zakázku zpět a vrátit zákazníkovi peníze. 
Přicházíme tak prakticky pouze o částku 
ve výši nákupní ceny brýlových čoček 
a nikoliv o celou tržbu, protože téměř 
nepoužitou obrubu můžeme dát zpět 
do prodeje. Navíc máme reálnou šanci, 
že se k nám do optiky zákazník po čase 
zase vrátí. 

V druhém případě, když odmítneme 
zákazníkovi peníze vrátit a připustíme 
možnost soudního sporu, přicházíme 
nejenom o nákupní cenu za brýlové 
čočky, ale navíc s velkou pravděpodob-
ností zaplatíme soudní výlohy a – což je 

nejhorší – definitivně ztratíme nejenom 
samotného reklamujícího zákazníka, ale 
s ním i všechny jeho příbuzné, známé 
a kolegy, kteří by se mohli stát potenci-
álními zákazníky. 

Závěr

Já si opravdu nedokážu představit, 
že by v takovém případě měl optik-
-obchodník sebemenší šanci soudní 
spor vyhrát. Rozhodnutí je však osobní 
záležitost každého z nás. 

Zkusme si ještě předtím, než toto 
rozhodnutí učiníme, představit násle-
dující situaci.

V soudní síni sedí na jedné straně 
zákazník-žalobce se svým právníkem. 
Na straně druhé sedí optik s brýlemi 
značky Cartier a vedle něj jeho právník 
s brýlemi značky Tag Heuer. Začne soud-
ní líčení a do soudní síně přichází soudce 
s „hotovkami“ na nose. V tomto případě 
půjde pravděpodobně nestrannost 
soudu stranou.

Richard Baštecký
richard.optik@seznam.cz

www.richard-optik.cz

Pokračování příště.

shutterstock©
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STRÁNKY SČOO

Vystoupení  
české delegace  
na zasedání ECOO

Delegace SČOO se zúčastnila za-
čátkem listopadu loňského roku pra-
videlného zasedání Evropské rady op-
tometrie a optiky (ECOO) ve švédském 
Gothenburgu. Na programu byla jednání 
interních výborů, jejichž jsme aktivními 
členy, a zasedání valné hromady.

Vzhledem k současným největším 
problémům, které sužují naši profesi 
v České republice, jsme využili jednání 
výboru profesních služeb i zasedání 
valné hromady k vyjádření naší ne-
spokojenosti s celosvětovým vývojem 
oboru optika a pokusili jsme se iniciovat 
řešení situace.

Naši prezentaci jsme nazvali „Dvě 
rizika ohrožující naši profesi – po-
hled české delegace v ECOO“. Tato 
prezentace zjednodušeně vyjadřovala 
náš názor na současný stav oboru oční 
optika, který je uveden v následujících 
odstavcích.

Jako první riziko ohrožující naši 
profesi jsme uvedli názor, že ECOO se 

v posledním desetiletí zabývá především 
povyšováním úrovně optometrie, har-
monizací jejího vzdělávání a legislativy 
a jejím ideálním provozováním, ale za-
pomíná na optiku, a to i přes skutečnost, 
že většinu optiků-optometristů v Evropě 
živí právě a převážně optika.

Zdůraznili jsme tedy, že je potřeba 
definovat ideální podobu optické pro-
fese pro budoucnost a že je důležité 
usilovat o to, aby jí bylo dosaženo. Mají-
-li totiž v budoucnu provádět korekce 
špičkoví optometristé a dnešní práce 
optika bude přenechána strojům, inter-
netu a nekvalifikovaným pracovníkům, 
můžeme očekávat pouze diskreditaci 
a následný zánik optické profese. Podle 

infOrmace 
ze SpOlečenStva
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současných trendů se zdá, že opto-
metristé budou stále sofistikovanější, 
budou předepisovat stále sofistikova-
nější předpisy na stále sofistikovanější 
korekční pomůcky, které však nebude 
časem nikdo schopen tak sofistikovaně 
vyrobit.

Jelikož primární péči o zrak obyvatel 
chápeme jako součinnost profesních 
kompetencí optometristy a optika, 
vyjádřili jsme požadavek na ECOO, aby 
se zaměřilo na optiku a učinilo nyní co 
nejvíce pro harmonizaci jejího vzdělává-
ní a legislativy tak, aby došlo k zastavení 
zmíněného negativního vývoje profese. 
To vše by se mělo uskutečnit takovým 
způsobem, abychom mohli následně 
tyto poznatky přenášet do národních 
profesních a legislativních prostředí.

Jako druhé největší riziko naší pro-
fese jsme označili prodej korekčních 
zrakových pomůcek přes internet a po-
mocí automatů. Je nám sice známo, že 
se tímto problémem všechny profesní 
organizace a větší optické společnosti 
mnoho let zabývaly a ve výsledku 
mnohé neúspěšně usilovaly o prosa-
zení omezení takového prodeje, přesto 
si myslíme, že bychom proti tomuto 
způsobu prodeje měli dále bojovat 
novými metodami. I „donkichotský“ boj 
je lepší, než nechat obor oční optiky bez 
přičinění degenerovat, ztrácet renomé 
a nakonec zaniknout.

K našemu částečnému překvapení 
vzbudila naše prezentace bouřlivé pozi-
tivní ohlasy, neboť vyjádřila nevyslovené 
názory a starosti mnoha členů ECOO. 
Valná hromada proto zavázala výkonný 
výbor k tomu, aby se zmíněnými problé-
my přednostně zabýval, a to prostřednic-
tvím nově vznikající pracovní skupiny.

Doufejme tedy, že se z těchto těžko 
řešitelných problémů začne hledat 
východisko a výsledky v budoucnu 
pomohou nejen evropské optice a op-
tometrii celkově, ale také a především 
oboru u nás v České republice.

Beno Blachut, Ing. Pavel Šebek
scoo@scoo.cz

Diskuzní fórum 
Společenstva

Společenstvo vyšlo již podruhé 
vstříc požadavkům skupiny kolegů, 
kteří opakovaně v posledním roce 
kritizují stav oční optiky v České re-
publice a aktivity SČOO, a uspořádalo 
19. ledna 2013 v prostorách brněnské-
ho výstaviště druhé diskuzní fórum pro 
opticko-optometristickou veřejnost. 
Celkem 180 členů i nečlenů SČOO při-
jelo do Brna diskutovat o široké škále 
profesních problémů a také o jejich 
vztahu k SČOO.

Výsledkem diskuze je výzva zúčast-
něných optiků a optometristů k valné 
hromadě SČOO, aby na svém příštím 
zasedání učinila kroky směřující k:
•	 zachování profese očního opti-

ka ve skupině 2 živnostenského 
zákona a současně k usilování o její 
zařazení do skupiny 5;

•	 zajištění větší informovanosti členů 
SČOO o tématech, kterými se chce 
SČOO zabývat, a ke zprovoznění 
internetového diskuzního fóra;

•	 otevření otázky konání valných 
hromad v alternativním čase a mís-
tě oproti dosavadní praxi;

•	 změně v úhradách předpisů 
ve smyslu omezení přednesených 
během diskuzního fóra preziden-
tem SČOO;

•	 úpravě stanov sdružení a k po-
věření představenstva ke zjištění 
skutečností potřebných k možnosti 
založení komory.

Představenstvo SČOO ocenilo jak 
velký počet účastníků, tak i konstruktivní 
diskuzi ve velmi kultivované atmosféře. 
Získané informace chápe představen-
stvo jako názor významné části optic-
ko-optometristické veřejnosti a bere si 
z nich inspiraci pro další práci na usměr-
ňování profese. 

Zmíněnou výzvu dá představenstvo 
svým členům na vědomí během valné 
hromady, která proběhne na konci února 
při veletrhu OPTA 2013 v Brně. 

Ing. Pavel Šebek
scoo@scoo.cz

předplaťte 
si časopis 

Vychází 4x ročně 
(únor, květen, srpen, listopad)

Celoroční předplatné 
252 Kč 
včetně DPH, balného a poštovného

Celoroční zlevněné 
předplatné pro studenty 
126 Kč 
včetně DPH, balného a poštovného*

Jak objednávat 
předplatné? 
•	 vyplněním objednávky 

na webových stránkách 
www.4oci.cz

•	 zasláním písemné objednávky 
poštou na adresu redakce

•	 zasláním objednávky e-mailem

Redakce:
EXPO DATA spol. s r.o.
redakce časopisu Česká oční optika
Výstaviště 1
648 03 Brno
tel.: 541 159 373, 515 550 921
fax: 541 153 049
e-mail: pichova@expodata.cz
www.4oci.cz

*Zlevněné předplatné je určeno studentům 

odborných škol (obor oční optika, optome-

trie, ortoptika). Pro tento typ předplatného 

je podmínkou doručení potvrzení o studiu 

na adresu redakce.
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Z PRAXE OPTIKA

Úvod

Na konci 20. století bylo mnoho 
oborů ovlivněno rychlým vývojem 
a masivním rozšiřováním počítačové 
techniky. Tímto způsobem byla po-
chopitelně ovlivněna i oblast výroby 
brýlových čoček. Dříve pouze me-
chanické přístroje pracující v jednom 
nebo maximálně několika režimech 
získávají díky svému „softwarovému 
potenciálu“ nové možnosti a širší pole 
působnosti. Díky přístrojům typu CNC 
(Computer Numeric Control) je možné 
provádět operace, které jsou řízené 
doprovodnými programy vytvořenými 
v imaginárním softwarovém prostředí 
a otestovanými v reálném prostředí. 
Zároveň dochází ke zjednodušení, 
zrychlení a tudíž zlevnění jednotlivých 
operací při výrobě brýlových čoček. 
Ovšem ne všechny původní metody 
byly zapovězeny. Některé z nich se stále 
používají, třeba i v kombinaci s novými, 
neboť jsou stále podobně efektivní 
jako nové metody, anebo by přechod 
na novou technologii stál příliš mnoho 
finančních prostředků.

Úkolem tohoto seriálu odborných 
článků je vytvořit ucelený přehled výro-
by brýlových čoček, a to jak minerálních, 
tak i různých typů organických čoček, 
které v současné době tvoří téměř 97 % 
světové produkce. Čtenář zde postupně 
nalezne informace o metodách výroby 
polotovarů z různých materiálů, o meto-
dách opracování polotovarů – klasické 
konvenční i moderní free-form metodě 
v různých modifikacích – a v neposlední 
řadě informace o povrchových úpravách 
brýlových čoček včetně nejaktuálnějších 
údajů, které máme k dispozici. 

Rozdělení minerálních 
polotovarů podle typu 
skla a indexu lomu     

Sklo je amorfní materiál, který se 
při běžné teplotě (23 °C) vyskytuje 
v pevném skupenství a je možné ho 
rozbít; zároveň je možné jej při zvýšení 
teploty přivést do viskózního stavu. Sklo 
je získáváno z takzvaného sklářského 
kmene, který je při teplotě okolo 1 500 °C 
uveden do stavu taveniny. Standardní 

sklářský kmen obsahuje přibližně 70 % 
takzvaných sklotvorných oxidů, 20 % 
tavidel, stabilizátory, odbarvovače, 
barviva a další přísady. Ke sklotvorným 
oxidům řadíme oxid křemičitý (SiO

2
) 

ve formě křemenného písku, oxid boritý 
(B

2
O

3
) a oxid fosforečný (P

2
O

5
). K hlavním 

tavidlům patří uhličitan sodný (Na
2
CO

3 

neboli soda) a uhličitan draselný (K
2
CO

3
 

neboli potaš). Tavidla se používají k zajiš-
tění vysoké teploty (1 700 °C). Stabilizá-
tory (oxid vápenatý, CaO) zajišťují che-
mickou stálost, mechanickou pevnost 
a tvrdost skla. Zpevnění skla zajišťuje 
oxid hlinitý (Al

2
O

3
), oxid zinečnatý (ZnO) 

a oxid manganatý (MgO). Požadovanou 
změnu indexu lomu umožňuje oxid 
olovnatý (PbO) a oxid barnatý (BaO). 
Tavení skla probíhá v tavicích pecích. Při 
tavení skla rozlišujeme tři technologické 
stupně: růst bublinek (do 1 200 °C), čeře-
ní (do 1 750 °C), ochlazení s odstraněním 
plynů a chlazení (pod 900 °C).

V první fázi se sklářský kmen zahřívá 
několik hodin na teplotu 1 200 °C. Díky 
velkému počtu fyzikálně-chemických 
reakcí vzniká velké množství plynů, 
zejména oxid uhličitý. Ve druhé fázi se 

technOlOgie výrOby 
brýlOvých čOčeK

1. část
minerální polotovary 
pro výrobu brýlových čoček
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do sklářského kmene přidávají čeřiva, 
která mají za úkol odstranit bubliny 
a plyn z taveniny. Čeřiva, mezi která patří 
například dusičnan sodný neboli ledek, 
jsou látky, které se za vysokých teplot 
rozkládají. Plyn, který se z nich uvol-
ňuje, difunduje do bublin v tavenině. 
Tyto bubliny následně stoupají vzhůru 
a opouští taveninu. Vlastním čeřicím 
prvkem je tedy kyslík. V poslední fázi se 
sklo stáčí do připravených předehřátých 
van. Chlazení trvá několik týdnů nebo 
až měsíců. Způsob chlazení umožňuje 
drobnou korekci indexu lomu a disperze 
skla (Weissová, 2002). 

Sklo o standardním indexu lomu 1,5 
je složeno převážně ze 60–70 % oxidů 
křemíku. Zbytek tvoří oxidy vápníku, 

sodíku a boru. Sklo o indexu lomu 1,6 
obsahuje příměs dioxidu titanu. Mate-
riály pro výrobu minerálních brýlových 
čoček můžeme dělit do dvou skupin:
•	 křemíko-vápenaté sklo má ob-

vykle index lomu 1,523 a Abbeovo 
číslo okolo 60;

•	 borosilikátové sklo má obvykle 
hodnotu indexu lomu 1,6.

Dále se používá následující dělení 
(Jančík, 2006):
•	 korunové sklo – draselno-vápena-

té – nízkoindexové (Abbeovo číslo 
vyšší než 55); 

•	 flintové sklo – draselno-olovna-
té – vysokoindexové (Abbeovo 
číslo nižší než 55).

Vysokoindexové materiály byly 
vyvíjeny již od roku 1975 s cílem do-
sáhnout vysokého indexu a zároveň 
nízké disperze (vysoké Abbeovo číslo). 
Nejprve se na trhu objevil materiál 
s indexem lomu 1,7 (Abbeovo číslo 41), 
který obsahoval oxidy titanu. Přibližně 
v roce 1990 byl na trhu představen 
materiál s indexem lomu 1,8 s příměsí 
oxidů lanthanu a Abbeovým číslem 
34. V roce 1995 byl poprvé použit jako 
příměs oxid niobia a byl vytvořen ma-
teriál s indexem lomu 1,9 a Abbeovým 
číslem 30. 

Tyto materiály umožňují vyrábět 
tenčí brýlové čočky, u kterých můžeme 
očekávat snížení váhy a celkového 
objemu čočky.

Prvek Oxid

Typy minerálních materiálů

sodno-vápenaté borosilikátové titanové
titano-lan-

thanové
lanthano-niobiové

1,5 čiré
1,5 

barvené

1,5 
samozabar-

vovací

1,6 
samozabar-

vovací
1,6 čiré 1,7 čiré 1,8 čiré 1,9 čiré

křemík SiO
2

70 71 57 48 56 36 29 7

hliník Al
2
O

3
1 6 1

bor B
2
O

3
1 18 15 6 10 2 17

sodík Na
2
O 11 12 4 1 9 2

draslík K
2
O 5 6 6 5 8

lithium Li
2
O 2 2 4 6 4

horčík MgO 1

vápník CaO 9 11 9 15 14

barium BaO 2 6

zirkon ZrO
2

5 7 1 5 5 8

titan TiO
2

2 6 15 6 9 9

niobium Nb
2
O

5
9 15 21

lanthan La
2
O

5
14 21 24

stroncium SrO 2 3

železo Fe
2
O

3
1

tab. 1  Složení materiálů (% obsahu) pro výrobu minerálních brýlových čoček (Essilor, 2011) 

Minerální materiály

Standardní index lomu Střední index lomu Vysoký index lomu

čirá
samozabarvovací

čirá
samozabarvovací

čirá čirá
šedá hnědá šedá hnědá

Essilor označení 1,5 čirá
1,5 Isorapid 

grey
1,5 Isorapid 

brown
1,6 čirá

1,6 Isorapid 
grey

1,6 Isorapid 
brown

1,7 1,8

Refrakční index
n

e
1,525 1,525 1,525 1,604 1,604 1,604 1,705 1,807

n
d

1,523 1,523 1,523 1,600 1,600 1,600 1,701 1,802

Disperze
v

e
59 57 56 41 42 42 41 34

v
d

59 57 56 42 42 42 42 35

Specifická hmotnost  2,61 2,41 2,41 2,63 2,70 2,73 3,21 3,65

UV filtrace  330 nm 335 nm 335 nm 335 nm 345 nm 345 nm 335 nm 330 nm

tab. 2  Vlastnosti některých minerálních materiálů (Essilor, 2011)
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Rozdělení minerálních 
polotovarů podle 
absorpce

Minerální materiál můžeme rozdělit 
podle absorpce na čirý, se stálou ab-
sorpcí/barvou a s proměnlivou absorpcí 
(fotochromní materiál). Čiré sklo neobsa-
huje žádné oxidy železa. Barevné sklo se 
může barvit přidáním solí se specifickou 
schopností absorpce. Jedná se například 
o soli niklu a kobaltu (fialová), kobaltu 
a mědi (modrá), chromu (zelená), že-
leza, kadmia (žlutá), zlata, mědi, selenu 
(červená) atd. Tyto materiály se používají 
nejčastěji k výrobě slunečních nediopt-
rických brýlí. Oxidy titanu, ceria a železa 
se používají také jako absorbenty UV 
záření a infračerveného záření. Na obr. 1 
můžeme v horní části vidět nevhodnou 
propustnost materiálu pro elektromag-
netické záření (UV a IR) a v dolní části 
vhodnou propustnost z hlediska užití 
materiálu pro výrobu brýlových čoček 
s relativním maximem propustnosti 
v oblasti pro červené světlo. 

Dalším typem absorpce je pro-
měnlivá absorpce, která je ovlivňována 
zejména působením UVA záření a tep-
lotou. První minerální fototropní čočky 
zvané Bestlite začala vyrábět americká 
firma Corning Glass Works v roce 1964. 
O čtyři roky později se na optickém 
trhu objevily pod názvem Photogray 
a Photobrown. V roce 1970 vyrobila svou 
první fototropní minerální čočku firma 
Zeiss (Umbramatic). Firma Rodenstock 
tento typ čoček nabízí pod názvem 
Colormatic. Na naše území se dostávají 
fototropní čočky pod názvem Heliovar 
ze skláren Schott v Jeně (Randulová, 
2009). Fototropní materiály reagují 
na intenzitu slunečního záření tak, že 
modifikují svou absorpci. Při dopadu 
UVA záření tmavnou a při běžné teplotě 
blednou. Velikost absorpce je určena 
poměrem mezi aktivovanými fotosen-
zitivními molekulami a molekulami 
deaktivovanými teplem. Tento materiál 
obvykle obsahuje molekuly chloridu 
stříbra a reaguje s UV zářením. Podstata 
ztmavení je následující: po ozáření se 
uvolní elektron z atomu chloru a tento 
elektron je přijat atomem stříbra. Stříbro 
tak získá vlastnosti kovu a zvýší svou ab-

sorpci pro světlo. Když ozáření materiálu 
skončí, uvolní se elektron z atomu stříbra 
a vrací se zpět do atomu chloru (obr. 2).

AgCl   Ag + Cl

rovnice 1   Vratná fotochemická reakce (Randu-
lová, 2009)

Průběh a rychlost chemické reakce 
závisí na složení skla, koncentraci a druhu 
halogenidů (AgCl reaguje na světlo o vl-
nové délce pod 400 nm, AgBr do 550 nm 
a AgCl a AgJ až do 650 nm). Dále závisí 
na druhu a koncentraci stabilizátorů, 
způsobu tepelného zpracování, okolní 
teplotě (vysoká teplota znamená nižší 
intenzitu zabarvení) a intenzitě elektro-
magnetického záření. Proces tmavnutí je 
mnohem rychlejší než proces blednutí. 
Další nevýhodou u minerálních čoček je 
rozdílný odstín barvy v různých místech 
čočky podle její tloušťky. Tomuto jevu lze 
předcházet například metodou tmelení 
stejně silné vrstvy fototropního skla 
na brýlovou čočku.

Na trhu jsou obvykle k dostání mine-
rální fototropní čočky, které se zabarvují 
do šedé, hnědé nebo šedohnědé barvy. 
Absorpce těchto čoček bývá obvykle 
v rozmezí od 15 do 75 %. Při dlouhodo-
bém skladování může dojít k utlumení 
této reakce, která se musí následně 
takzvaně „nastartovat“ opakovaným 
vystavením UV záření. Běžné fototropní 
čočky nejsou obvykle doporučovány 
řidičům, neboť fotoreakce uvnitř auto-
mobilu nedosahuje potřebných kvalit.

Proces výroby 
minerálních polotovarů 

V zásadě se rozlišují dva výrobní 
postupy minerálních polotovarů. Prvním 
procesem je tradiční cyklický způsob 
výroby (cyclic process), kdy se mine-
rální polotovar vyráběl po jednotlivých 
malých sériích nebo kusech. Z roztave-
ného skla se chladnutím vytvářela tělesa 
různých tvarů, která se posléze rozřezala 
na tenké destičky. Nakonec se tyto des-
tičky brousily do požadovaných tvarů. 
V současné době výroba minerálních 
polotovarů probíhá ve velkých sériích 
(flow process, obr. 3) za využití velkých 

výrobních zařízení/strojů. Sklovina se 
rozehřeje na teplotu 1 100 až 1 500 °C, 
promíchá se přesně podle požadavků 
a pak se za pozvolného chlazení vlévá 
do připravených železných forem. 
V těchto formách jsou tyto odlitky, které 
si zachovávají ještě vhodnou viskozitu, 
tlakem formovány do požadovaných 
tvarů. V poslední fázi pak nastupuje te-
pelné žíhání. Získané zformované odlitky 
jsou zahřívány na teplotu 550 až 700 °C, 
aby se z nich uvolnilo přebytečné napětí. 
Vytvořené polotovary (blanks) mají růz-
né průměry a tloušťky, které se posléze 
mohou v další části výroby brýlových 
čoček (brusírnách) dále upravovat. Spe-
ciální a barvené čočky se stále vyrábějí 
tradičním způsobem (Essilor, 2011). 

Shrnutí

Minerální materiál pro výrobu brý-
lových čoček má v porovnání s plasto-
vými materiály své výhody a nevýhody. 
K nevýhodám můžeme řadit vyšší spe-
cifickou měrnou hmotnost (viz tab. 2 vs. 
1,32 g/cm3 u materiálu CR39), horší UV 
filtraci/absorpci a větší křehkost. Na dru-
hé straně je minerální čočka na povrchu 
tvrdší, má lepší optické vlastnosti a větší 
rozsah indexů lomu. V dalších dílech 
seriálu o technologii výroby brýlových 
čoček se budeme zabývat výrobou po-
lotovarů z organických materiálů.

Mgr. Petr Veselý, DiS. 
Katedra optometrie a ortoptiky,  

LF MU v Brně 
veselype@seznam.cz

Ing. Peter Šimovič 
Sagitta s.r.o.

simovic@sagitta.sk
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obr. 1  Graf propustnosti elektromagnetického záření čočkou (Essilor, 2011)

obr. 2  Fototropní reakce u minerálního materiálu (Essilor, 2011)

obr. 3  Moderní způsob výroby minerálních polotovarů (flow process = rozehřátí skloviny, 
formování a chlazení, poté polotovar opouští výrobní linku, Essilor, 2011)

Kontrolní otázky 
(vyberte jednu 
správnou odpověď):

1. Mezi sklotvorné oxidy obvykle 
neřadíme oxid
a) křemičitý
b) olovnatý
c) fosforečný
d) boritý

2. Vlastním čeřicím prvkem sklář-
ského kmene je
a) potaš
b) olovo
c) kyslík
d) oxid boritý

3. Která látka může barvit sklovi-
nu do zelené barvy
a) chrom
b) kadmium
c) selen
d) kobalt

4. První minerální fototropní 
čočku vyrobila v roce 1964 firma
a) Rodenstock
b) Essilor
c) Corning Glass Works
d) Dioptra

5. Mezi halogenidy použitelné 
pro výrobu samozabarvovací 
čočky obvykle neřadíme
a) bromid stříbrný
b) chlorid stříbrný
c) jodid stříbrný
d) oxid uhličitý

6. Vyberte správné pořadí vý-
robního procesu minerálních 
polotovarů
a)  roztavení, smísení, odlévání, 

formování, žíhání
b)  žíhání, roztavení, smísení, odlé-

vání, formování
c) r oztavení, formování, smísení, 

odlévání, žíhání
d)  roztavení, formování, odlévání, 

smísení, žíhání



ESSILOR PØEDSTAVUJE

NOVOU ØADU 
PØÍSTROJÙ 

PRO OPTOMETRII

1   KVALITA 
A VÝKON
Produkty, které 
změní každé 
vyšetření zraku 
na vysoce kvalitní 
služby. 

2   ROZMANITOST 
A MODULARITA
Flexibilní rozsah, 
který se přizpůsobí 
různým požadavkům 
v závislosti na 
vyšetřovacích 
postupech 
a prostorových 
možnostech. 

3   KOMFORT 
A PROPOJENÍ
Produkty nabízející 
širokou řadu 
vzájemného 
propojení 
a software 
optimalizující celou 
refrakci. 

4   SERVIS 
A ŠKOLENÍ
Komplexní nabídka 
služeb k plnému 
využití potenciálu 
každého přístroje. 

4 DŮVODY 
PROČ ZVOLIT 

ESSILOR

ESSILOR-OPTIKA, spol. s r.o., Moulíkova 1a, Praha 5
Milan Terš, tel: +420 602 242 472, e-mail: pristroje@essilor.cz
Zákaznický servis Essilor 800 555 884   www.essilor.cz



NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE 
PRO ODBORNÍKY V PÉČI O OČI                         
   Lehký, kompaktní design pro perfektní interakci 
se zákazníkem.

    Extrémně rychlá refrakce díky 
vysokorychlostnímu otáčení čoček.

   Optimální řešení měření testů na blízko, stejně 
jako  nální ověření.

ESSSIILLOOR AAKKR 70000

JEDINEČNÝ KOMFORT PRO 
UŽIVATELE STEJNĚ JAKO PRO 
PACIENTY
   Otočná dotyková obrazovka poskytuje velkou 

volnost pohybu.
   Bezkonkurenční schopnost přizpůsobit se 
za všech podmínek.

   Rychlé a spolehlivé výsledky v pohodlí.
   Plně automatické.
   Připojení k APH 500 pro automatický převod 
objektivních refrakčních dat.

ESSSIILLOOR AAKKR meeedica 55000

4-V-1 ULTRA KOMPAKTNÍ 
A PŘESNÝ PŘÍSTROJ
   Plně automatická objektivní refrakce, 
keratometrie, tonometrie a pachymetrie.

    Bezkontaktní tonometrie s regulovaným 
proudem vzduchu. 

   Výpočet nitroočního tlaku s přihlédnutím 
k tloušťce rohovky.

   Technologie rotačního prisma je používána 
pro objektivní refrakci.

    Připojení k APH 500 pro automatický přenos 
dat objektivní refrakce.

ESSSIILLOOR SSLLL 7 meeedica ++

HIGH-END BENCHMARK PRO 
VŠECHNY TYPY KONTROLY
   Vynikající zobrazení a věrné podání barev díky 
binokulárnímu konvergenčnímu systému.

   Možnost kontroly všech očních struktur 
(rohovky, sítnice, oční čočky, atd.) díky funkci 
naklápění světla, nastavení štěrbiny a intenzity 
světla.

    5 úrovní zvětšení umožňuje komplexní kontrolu 
stavu všech předních struktur oka.

   V kombinaci s kamerou DC 500 možnost 
pořizování snímků a videosekvencí.

ESSILOR SLOVAKIA, spol. s r.o., Elektrárenská 4, Bratislava
Martin Gaál, tel: +421 915 777 248, e-mail: pristroje@essilor.sk
Zákaznícky servis Essilor 0800 137 087   www.essilor.sk
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OPTOMETRIE

Téměř nikdo nepochybuje 
o nepříznivých účincích slu-

nečního záření na kůži a o po-
třebě chránit se před ním. Je 
také v našem zájmu studovat 
v odborné literatuře informace 
týkající se škodlivého vlivu ul-
trafialového záření (UV) na zrak. 
Tyto informace nám pomohou 
uvědomit si, jak je důležité 
zvyšovat povědomí o účincích 
UV záření na oko, upozorní nás 
na následné problémy a naznačí 
nám, jak si proti UV záření chrá-
nit zrak.

V loňském roce vyšlo v odborném 
časopise Eye & Contact Lens celkem 
třináct článků vysoce respektovaných 
autorů zaměřených na následující té-
mata: veřejné zdravotní aspekty účinku 
UV záření a nutnost ochrany; poškození 
ozonové vrstvy; denní a sezonní odchyl-
ky v působení UV záření; vliv UV záření 

na přední segment oka a efekt fokusace 
periferních paprsků; fototoxické účin-
ky a sítnice; vliv UV záření na věkem 
podmíněnou makulární degeneraci 
(VPMD); nejlepší ochrana zraku před 
UV zářením. Autoři těchto článků byli 
pozváni na sympozium sponzorované 
zmíněným časopisem a sdružením Con-
tact Lens Association Ophthalmologists 
(CLAO). Sympozium bylo financováno 
ze vzdělávacího grantu společnosti  
Johnson & Johnson Vision Care. Násle-
dující text shrnuje nejdůležitější body ze 
104 stránek nashromážděných poznatků 
a obsahuje výtah z několika článků pub-
likovaných po tomto sympoziu.

Veřejné zdraví

Úloha odborníků v péči o zrak ne-
spočívá pouze v korekci refrakčních vad 
a poskytování rad v oblasti korekčních 
pomůcek zlepšujících kvalitu života. 
Důležitou úlohu mají rovněž v samotné 
péči o zrak. Oční onemocnění se nemusí 

jen léčit, lze proti němu i preventivně 
bojovat, což je zároveň i ideální zdravotní 
strategie. Důležité informace z anamnéz 
klientů by měly posloužit k identifikaci 
rizikových faktorů, mezi které patří na-
příklad kouření; některé jsou však neo-
vlivnitelné (například pohlaví). O těchto 
rizikových faktorech a jejich konečném 
vlivu na zdraví pacienta by se měla vést 
diskuze. Klienti pak mohou na základě 
poskytnutých informací sami změnit 
svůj životní styl.

V posledních desetiletích zavedlo 
mnoho zemí široce podporované pre-
ventivní programy, které upozorňují 
na důležitost ochrany před slunečním 
zářením. Důvodem byl častější výskyt 
rakoviny kůže a zvětšující se ozonová 
díra, která zvyšuje množství dopadající-
ho UVB záření (280–315 nm) na zemský 
povrch.1 Vedle nežádoucích účinků UV 
záření na kůži, které jsou dobře známé, 
je však nutné zmínit také pozitivní vlivy 
UV záření, mezi něž patří například 
endogenní syntéza vitaminu D. S nedo-
statkem vitaminu D jsou spojeny různé 

nutnost ochrany 
zraku před 

uv zářením
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typy rakovin, autoimunitní onemocnění, 
jakým je například roztroušená skleróza 
a cukrovka prvního stupně, infekce 
v podobě chřipky a tuberkulózy nebo 
psychické a kardiovaskulární onemoc-
nění.2 Velkým přínosem je bezesporu 
regulace spánkového (cirkadiánního) 
cyklu supresí nedávno objevených 
sítnicových receptorů s melatoninem 
(souvisí rovněž s výskytem rakoviny 
a její progresí). Tyto účinky jsou však 
spojovány spíše s modrým světlem než 
s UV zářením.3,4 Zmíněné stavy ohrožující 
zdraví vyvolaly veřejnou iniciativu, jakou 
je například úspěšná australská kampaň 
propagující nošení triček, klobouků a po-
užívání ochranných prostředků (v roce 
2007 přibyla další doporučení – vyhle-
dávat stín a používat sluneční brýle).5 
Je však otázkou, zda lze uvedené rady 
spolehlivě vztáhnout i na ochranu zraku 
proti UV záření.

V roce 2006 zveřejnila Světová zdra-
votnická organizace studii o globálním 
zatížení nemocemi způsobenými UV 
zářením.6 Z výsledku této studie vyplý-
vá, že celých 25 % případů katarakt je 
způsobeno UV zářením. Konkrétně se 
jedná o formu kortikální katarakty, kde 
se předpokládá přímá souvislost s UV 
zářením. Výskyt katarakt by mohl být 
snížen až o 5 %, pokud by se výrazně 
omezilo vystavení očí UV záření. Lucas7 
ve své zprávě poukázal na některé 
chybné předpoklady, které se týkaly 
nerespektování regionálních rozdílů 
v demografii populace, životního stylu, 
socioekonomického statutu a rozptýle-
ného UV záření. K obdobným závěrům 
dospěly i epidemiologické studie, které 
uvádějí, že katarakta způsobující ztrátu 
zraku je rizikovým faktorem pro před-
časné úmrtí.8

Počet výskytu rakoviny způsobené 
UV zářením klesá, nebo stagnuje. Je 
to dáno efektivním účinkem veřejných 
zdravotních programů, které jsou za-
měřeny na ochranu před slunečním 
zářením a které v nedávné době zvý-
šily povědomí lidí o potřebě chránit se 
a změnit své chování.9 Je pravděpodob-
né, že nošení slunečních brýlí s UV filtrem 
spolu s nošením klobouku snižuje při 
pobytu na slunci riziko vzniku onemoc-
nění způsobeného UV zářením. Bohužel 

máme jen omezené důkazy, které by 
tyto domněnky potvrdily. Měli bychom 
se zamýšlet nad tím, zda doporučované 
sluneční brýle s UV filtrem nezpůsobují 
v prostředí s vysokou hladinou UV záření 
větší poškození očí,10 protože zamezují 
přirozeným „ochranným“ mechani-
zmům, jakými jsou kontrakce zornice 
a mžourání.11

Denní a sezonní 
působení UV záření    

Všeobecně je známo, že sluneční 
úroveň UV záření se zvětšuje s nižšími 
zeměpisnými šířkami,12,13 v letním obdo-
bí a každý den od 10 hodin dopoledne 
do 14 hodin odpoledne.14 Světová zdra-
votnická organizace vytvořila společně 

Přehled důležitých poznatků 

 z Veřejné kampaně cílené proti škodlivým účinkům UV záření úspěšně 
snížily výskyt rakoviny kůže.

 z Ačkoliv má UV záření i kladný přínos (například syntéza vitaminu D 
chrání proti určitým systémovým onemocněním), není znám žádný 
pozitivní efekt UV záření na oko.

 z Na rozdíl od poškození kůže (například přímým vystavením UV záření) 
je oko ohrožováno UV zářením po celý den a po celý rok díky rozptylu 
a odrazu světla.

 z Veřejně známý UV index je ve vztahu k poškození oka nepřesný; intenzi-
ta UV záření, které má na kůži minimální efekt, již může poškodit vnitřní 
struktury oka.

 z Vystavení UV záření způsobuje poškození, které nazýváme „oftalmoheli-
ózy“. Řadíme mezi ně fotokeratitidu, pinguekulu, pterygium, skvamózní 
buněčný karcinom, kortikální kataraktu a makulární degeneraci.

 z Efekt fokusace periferního světla (PLF efekt) obchází přirozenou ochranu 
bazálních buněk a zvyšuje intenzitu v nazální části až 20×; ovlivňuje 
bulbární spojivku a oční čočku.

 z Sítnice dětského oka je náchylnější k poškození UV zářením.

 z Existuje několik alternativ, jak se proti UV záření chránit:

–  Klobouk a slunečník pomáhá chránit před přímým sluncem nad 
hlavou, nechrání však proti rozptýlenému UV záření ani v případě, kdy 
je slunce těsně nad horizontem.

–  Účinnost ochrany dioptrickými a slunečními brýlemi před UV zářením 
je podmíněna jejich tvarem – obzvlášť tvar stranic ovlivňuje výskyt 
PLF efektu.

–  Kontaktní čočky s UV filtrem s klasifikací třídy 1 a 2 kryjí rohovku, lim-
bus a částečně bulbární spojivku. Tyto kontaktní čočky nabízejí ideální 
řešení pro celodenní a celoroční ochranu.

 z Odborníci v péči o zrak mají povinnost:

–  Informovat klienty o potenciálních škodlivých účincích UV záření 
na oko.

–  Hovořit s pacienty na téma ochrany jejich zraku a zdůraznit jim, že 
vhodnou ochranou je kombinace klobouku, přiléhavých slunečních 
brýlí a kontaktních čoček s UV filtrem třídy 1 nebo 2.
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se svými partnery UV index – lineární 
škálu s hodnotami od 0 do 10, založenou 
na intenzitě UV záření při standardizova-
ných podmínkách. Poškození ozonové 
vrstvy v současné době vede k hod-
notám UV indexu nad 10 (hodnoceno 
podle vlnové délky). Hlavním cílem bylo 
nalézt vhodný komunikační prostředek 
pro širokou veřejnost, která by tak přijala 
potřebu chránit svou pokožku v případě 
vysokých hodnot UV indexu.15 Index je 
založen na střední erytematické dávce 
UV záření, jehož intenzita je nejvyšší 
v době, kdy je slunce přímo nad hlavou. 
Sasaki a jeho kolegové nalezli zcela jiné 
hodnoty UV indexu vztažené na po-
škození očí16 ve srovnání s hodnotami 
vztaženými na kůži. Pro oko je slunce 
v pozici nad hlavou méně škodlivé díky 
ochranné funkci obočí a očních víček.11

Odražené a lomené světlo má 
na zrak mnohem větší vliv než přímé 
světlo. Rohovka a lidská čočka fokusují 
dopadající světlo na sítnici a znásobují 
je až se stonásobnou intenzitou.17 To je 
jeden z důvodů, proč dávka, která ne-
poškodí kůži, může v případě oka ublížit 
jeho vnitřním strukturám. Ochrana proti 
UV záření pouze v letních měsících nebo 
jenom v poledních hodinách není ade-
kvátní, protože UV záření působí v prů-
běhu celého dne a po celý rok.

UV záření a přední 
segment oka        

Poškození způsobené slunečním 
zářením na očích nazýváme „oftalmo-
heliózy“.18 Současné závěry jednoznačně 
prokazují, že UV záření má na oko pouze 
škodlivý účinek. Vysoké dávky ultrafialo-
vého záření způsobují akutní poškození 
oka, jakým je fotokeratitida a fotokon-
junktivitida. Naopak nízké dlouhotrva-
jící dávky ultrafialového záření způsobí 
zvýšené riziko vzniku katarakty (obr. 1), 
pterygia nebo skvamózního buněčného 
karcinomu rohovky a spojivky (tab. 1).

U komplikací, jako je oční melanom 
nebo věkem podmíněná makulární de-
generace, nejsou současné závěry zcela 
jednoznačné (obr. 2). Oční komplikace 
způsobené ultrafialovým zářením jsou 
vždy nežádoucí a běžně se vyskytují 

na celém světě. Efekt fokusace perifer-
ního světla (obr. 3 a 4) vysvětluje častý 
vznik pterygia na nazální straně oka, a to 
navzdory větší expozici spojivky vnější 
poloviny oka. Podrobným sledováním 
chodu paprsků byla odhalena skuteč-
nost, že vnější strana rohovky působí 
jako čočka. Paprsky dopadající na zevní 
stranu rohovky jsou soustřeďovány na-
příč celou přední komorou na protější 

(nazální) stranu oka. Efekt fokusace pe-
riferního světla obchází běžnou ochranu 
povrchových vrstev a působí na ne-
chráněné bazální buňky.19 Toto je také 
vysvětlení pro kortikální katarakty v dolní 
nazální části oční čočky.20 Negativní 
účinky limbální fokusace jsou částečně 
určeny tvarem rohovky, hloubkou přední 
komory a mírou fokusace na oční čočku. 
Tyto individuální rozdíly odůvodňují 

Oční víčka

Vrásky

Spálení sluncem

Fotosenzitivní reakce

Jizevnaté ektropium

Dermatochaláza

Premaligní změny

Maligní změny (bazální buněčný karcinom)

Skvamózní buněčný karcinom

Primárně získaná melanóza

Melanom

Povrch oka

Pinguekula

Pterygium

Klimatická keratopatie

Aktinický granulom

Fotokeratitida

Arcus

Keratopatie

Korneální endoteliální polymorfizmus

Recidiva herpetické keratitidy

Porfyrická skleritida

Senilní sklerální skvrny

Postfotorefraktivní keratektomická haze

Dysplazie a malignity rohovky nebo spojivky

Vernální katar

Oční čočka

Katarakta

Přední kapsulární hernie

Brzká presbyopie

Kapsulární pseudoexfoliace

Subluxace u Marfanova syndromu

Intraokulární čočková dysfotopsie

Živnatka

Melanom

Mióza

Disperze pigmentu

Uveitida

Nedostatečnost krevního oběhu oka

Sklivec Zkapalnění

Sítnice

Světelná makulopatie

Erytropsie

Makulární degenerace

Choroidální melanom

Ztráta zraku s fotostresem při stenóze tepny

Narušení denního rytmu

tab. 1  Oční komplikace, na kterých se podílí sluneční záření
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rozdílnou náchylnost v rámci jednoho 
prostředí. Intenzita v ohnisku dopadu 
na nazální straně je přibližně 20× větší, 
než je záření dopadající na vnější stranu 
rohovky.

Paprsky, které se hlavně podílejí 
na PLF efektu, dopadají pod úhlem 
104° a tvoří složitý kruhově soustředěný 
útvar.21, 22 

Oční čočka obsahuje žluté pigmen-
ty 3-hydroxy kynureninu a glukosidů, 
které zajišťují relativně nízkou expozici 
sítnice UVA a UVB záření. Navzdory 
této ochraně způsobuje náhlé inten-
zivní nebo dlouhodobé UV záření vznik 
katarakty. Na vině jsou malé změny 
proteinů v čočkových vláknech, které se 
kumulativně načítají v průběhu celého 
lidského života.23 Provedené studie, 
a to jak v laboratorních podmínkách (in 
vitro), tak i přímo na živé tkáni (in vivo), 
podpořily hypotézu, která poukazuje 
na prokazatelný vliv dopadajícího světla 
na vznik katarakty. Hlavním důvodem 
je fotochemický vznik reaktivních kyslí-
kových radikálů vedoucí k oxidačnímu 
stresu ve tkáni.24 Sítnice mladého oka 
je k poškození UV zářením náchylnější. 
Mladé oko totiž ještě nemá dostatečně 
vytvořený žlutý pigment, který by chránil 
sítnici před účinky UV záření.25,26

UV záření a zadní 
segment oka        

Oční čočka dospělého člověka efek-
tivně chrání sítnici před zářením o vlnové 
délce do 360 nm. Na sítnici však dopadá 
záření v oblasti od 360 nm do přibližně 
550 nm, které je tvořeno fotony s vel-
kou energií. Ty způsobují fotochemické 
poškození. V závislosti na vlnové délce 
a době ozáření působí světlo na tkáň 
třemi způsoby: termálně, mechanicky 
nebo fotochemicky. Přírodní světelný 
zdroj, jakým je například slunce, vyzařuje 
UV fotony s relativně dlouhou vlnovou 
délkou. To způsobuje typické fotoche-
mické poškození. Účinek energie těchto 
fotonů není omezen pouze na sítnicové 
vrstvy, kde způsobuje termální a mecha-
nické poškození; škodlivý účinek dopa-
dajícího záření spočívá také v přímém 
ovlivnění protonů a elektronů, které jsou 

odpovědné za vzniklé fotochemické po-
škození tím, že vytvářejí reaktivní volné 
kyslíkové radikály. Běžně užívaná léčiva, 
jako jsou některá antibiotika, nesteroidní 
protizánětlivé léky, psychoterapeutická 
léčiva a dokonce i některé bylinné 
přípravky mohou významně zvyšovat 
citlivost sítnice na možné poškození UVA 
zářením nebo i nadměrným působením 
viditelného světla.27

Pigmentový epitel sítnice a živnatka 
obsahují melanin, který absorbuje UV 
záření a chrání sítnici před poškozením 
následkem UV záření. Oční melanin 

s narůstajícím věkem bledne a efekti-
vita této ochrany klesá.28 Díky těmto 
procesům se ve věku okolo 50 let stává 
dalším rizikem pro oko krátkovlnné 
modré záření o vlnové délce 430 nm, 
které má také nežádoucí fotooxidační 
účinky.29,30 Pigmentový epitel sítnice je 
oslabován vlivem lipofuscinu, který se 
v oku hromadí s věkem. Ten produkuje 
jednoduchý kyslík právě na základě 
dopadajícího modrého záření, super-
oxidů a volných radikálů.31,32 Sítnicové 
tyčinky a čípky, které nejsou dostatečně 
vyživovány sítnicovým pigmentovým 

obr. 1  Kortikální katarakta (zveřejněno s laskavým svolením Davida Rustona)

obr. 2    Věkem podmíněná makulární degenerace (zveřejněno s laskavým svolením prof. Christiny Grupchevy)
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epitelem, zanikají, což vede zřejmě 
ke vzniku věkem podmíněné makulární 
degenerace (VPMD). Lutein a zeaxantin, 
které tvoří makulární pigment, nabízejí 
dodatečnou ochranu proti zánětům 
a fotooxidativnímu poškození. Obsah 
obou sloučenin však s věkem klesá.33,34 

Při zkoumání sítnic u zvířat se zjis-
tilo, že dlouhodobé vystavení krátko-
vlnnému světlu způsobuje obdobné 
poškození, jaké bylo pozorováno u pa-
cientů s VPMD. Zatím ovšem neexistuje 
přímý epidemiologický důkaz, který 
by spojoval vznik VPMD s dopadajícím 
zářením.35 Některé klinické studie však 
prokázaly vazby mezi slunečním záře-
ním a VPMD. Například ve studii Beaver 
Dam (USA) hrálo důležitou roli množství 
času stráveného venku a byla nalezena 
určitá souvislost se vznikem VPMD.36 
Obdobně byla nalezena souvislost mezi 
modrým krátkovlnným zářením a VPMD 
ve dvou australských studiích.37,38 Jako 
protiklad ovšem existují studie, které 
souvislost mezi vystavením slunečnímu 
záření a VPMD nepotvrdily.39–42 Vhodná 
studie, která by hodnotila celý lidský 
život, by mohla prokázat, zda správná 
ochrana proti UV záření zabrání maku-
lární degeneraci. Existuje studie, která 
retrospektivně zkoumala pětileté ob-
dobí a poukázala na opticky vyšší obsah 
makulárního pigmentu spojovaného 
s nižším výskytem VPMD.43 

Ochrana očí  
před UV zářením  

Existuje mnoho způsobů, jak se 
lze chránit před UV zářením. Například 
klobouk a slunečník mohou poskytnout 
dostatečnou ochranu před přímým záře-
ním, je-li slunce nad hlavou, a pomohou 
tak snížit celkové oslnění. Jak již ovšem 
bylo zdůrazněno, tento typ ochrany 
není dostatečný proti rozptýlenému UV 
záření a v okamžiku, kdy je slunce blízko 
horizontu. V posledním speciálním vydá-
ní časopisu Eye & Contact Lens vyšly tři 
články věnované možnostem ochrany 
proti UV záření. Zabývaly se konkrétně 
ochranou před UV zářením pomocí 
dioptrických brýlí, slunečních brýlí 
a kontaktních čoček.44–46 V našem člán-

ku bychom chtěli vyzdvihnout hlavní 
poznatky, které ze zmíněných tří článků 
vyplynuly. Ochrana slunečními brýlemi 
byla dozimetricky zkoumána na modelu 
hlavy. Ukázalo se, že design slunečních 
brýlí hraje zásadní roli,47–52 což však 
současné módní trendy slunečních 
brýlí ignorují.53,54 Podobné závěry lze 
vztáhnout i na dioptrické brýle. Sluneční 
brýle snižují intenzitu jasu dopadajícího 
světla, čímž se rozšíří zornice a zabrání se 
mhouření očí. V podstatě se odstaví dva 
základní ochranné mechanizmy, které 
má oko proti nadměrnému slunečnímu 
záření. Studie zabývající se biologickým 
dopadem UV záření na oko prokázala, že 
celých 20 % rozptýleného světla dopadá 
do oka i při nasazených slunečních brý-
lích klasického designu, které nemají pe-
riferní ochranu.47–52 Tento závěr, společně 
s dříve popsaným efektem periferní 
fokusace světla, zdůrazňuje potřebu širo-
kých stranic u brýlí, přiléhajících k hlavě 
a chránících oči. Ideální je spojení s kon-
taktní čočkou, která zabraňuje průchodu 
UV záření rohovkou. Kontaktní čočka je 
položena na rohovce, limbu a částečně 
i na bulbární spojivce. Kontaktní čočky 
s třídou ochrany 1 blokují nejméně 99 % 

UVB záření a 90 % UVA záření; čočky s tří-
dou ochrany 2 pak blokují nejméně 95 % 
UVB záření a 50 % UVA záření. Konečná 
kombinace klobouku, slunečních brýlí 
a kontaktních čoček blokujících UV zá-
ření poskytne komplexní ochranu proti 
všem zdrojům UV záření, ať už přímého, 
odraženého nebo lomeného.

Několik dalších prací, publikovaných 
po sympoziu časopisu Eye & Contact 
Lens a CLAO, se zabývalo účinky blo-
kujícími UV záření u nových moderních 
materiálů na výrobu kontaktních čoček. 
Andley a kolektiv porovnali silikon-
-hydrogelovou kontaktní čočku, která 
neblokuje UV záření, se silikon-hydro-
gelovou kontaktní čočkou z materiálu 
senofilcon A (Acuvue Oasys), která má 
UV filtr třídy 1.55 Svou studii prováděli 
na umělých kulturách (in vitro) epite-
liálních buněk a lidských dárcovských 
očních čočkách, které úspěšně chránili 
před umělým UVB zářením kontaktní 
čočkou s UV filtrem.56 V testu na živém 
zvířecím modelu (in vivo) byly srov-
návány zmíněné silikon-hydrogelové 
kontaktní čočky s nechráněným okem. 
Test spočíval ve vystavování očí vysokým 
dávkám UVB záření po dobu 30 minut. 

obr. 3  Efekt fokusace periferního světla (PLF)

obr. 4  Grafické znázornění efektu fokusace periferního světla (PLF)
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Ozářené oči, které nebyly nijak chráněny, 
měly po ozáření subkapsulární zkalení 
v přední části nitrooční čočky, formace 
rohovkových vakuol a ztenčený rohov-
kový epitel, edém a jednořetězové zlomy 
v DNA. Oko s kontaktní čočkou bez UV 
filtru vykazovalo obdobný nález. Kon-
taktní čočka z materiálu senofilcon A ob-
sahující UV blokátor kompletně ochránila 
oko proti všem nežádoucím změnám 
způsobeným UVB zářením.57

Závěr

Z přezkoumání článků, které vyšly 
ve speciálním vydání časopisu Eye & 
Contact Lens, a z dalších nedávno zve-
řejněných prací je zřejmá souvislost mezi 
poškozením předního segmentu oka 
a slunečním zářením. Stále je zde však 
prostor pro studie, které objasní sou-

vztažnost mezi VPMD a dlouhodobým 
environmentálním působením UV záření. 

Neexistuje žádný důkaz, který by 
prokazoval, že blokování UV záření může 
být pro oko škodlivé. Na tomto základě lze 
všem pracovníkům v oblasti péče o zrak 
doporučit, aby vždy a aktivně propago-
vali ochranu očí proti UV záření. Praktičtí 
a oční lékaři by měli upozorňovat své 
klienty na škodlivé působení UV záření 
na jejich zrak a zároveň s nimi hovořit 
o možnostech, jak se efektivně chránit – 
tedy o kombinaci klobouku, slunečních 
brýlí a kontaktních čoček s třídou ochrany 
1 nebo 2. 

UV index není vhodným ukazatelem 
množství UV záření, které dopadá do očí. 
Máme tak velmi dobrý prodejní argu-
ment, proč začít nosit kontaktní čočky 
s UV filtrem. Nositel si tak zajistí celodenní, 
respektive celoroční ochranu zraku proti 
UV záření. 
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ZE ŽIVOTA ŠKOL

Katedra optometrie a ortop-
tiky Lékařské fakulty Masa-

rykovy univerzity (KOO LF MU) 
opětovně, již potřetí, přivítala 
účastníky celostátní studentské 
konference (CSKO). Rozvíjení 
pěkné tradice setkávání studen-
tů oboru optometrie na českých 
vysokých školách se tedy napl-
ňuje. Pokud můžeme již trochu 
rekapitulovat, tak zatímco první 
konference byla vlastně hledá-
ním optimální odborné i organi-
zační pozice, druhá již navázala 
širokou mezinárodní účastí.

Aktivity studentů 
v uplynulém roce        

Kalendářní rok 2012 byl pro KOO LF MU 
v Brně bohatý na odborné události. Mů-
žeme potvrdit, že naši studenti byli velice 
úspěšní na domácím i mezinárodním fóru.

V období zahájení jarního semestru 
se konal Mezinárodní veletrh oční optiky, 
optometrie a oftalmologie OPTA, kde se 
studenti ve spolupráci s pedagogy podíleli 
na propagaci katedry optometrie a ortop-
tiky i Lékařské fakulty Masarykovy univerzity 
mezi odbornou veřejností.

Skutečným úspěchem bylo umístění 
na 56. studentské vědecké konferenci 
LF MU, kde v magisterských a dokto-
randských sekcích získali naši studenti 
absolutní vítězství.

Optometrie nechyběla ani při vyhla-
šování nejlepších studentů LF MU.

Předprázdninovým vrcholem byla 
aktivní účast studentů na 1. konferenci 
optometrie pro střední a jihovýchodní 
Evropu v chorvatské Opatiji, o které jsme 
čtenáře České oční optiky již informovali. 
Studenti se zde prezentovali plynu-
lou angličtinou v sekcích přednášek, 
workshopů i posterů a plně diskutovali 
o dané problematice i se zkušenými, 
uznávanými evropskými odborníky. 

Podzimní semestr zahajoval již 
7. vzdělávací kongres Optometrie-Op-
tika v Brně. Zde jste se setkali s našimi 
studenty jednak jako s pomocníky při 
organizačních pracech, ale také při ve-
dení odborných workshopů.

Začátkem měsíce října obhájil první 
student KOO LF MU svoji disertaci, další 
se připravoval k ukončení doktorského 
studia v úplném závěru roku.

Nové pojetí  
3. ročníku CSKO

Vzhledem ke zmíněným tuzem-
ským i mezinárodním aktivitám byl 

3. ročník CSKO organizován v mírně 
komorním stylu s účastí „pouze“ čes-
kých vysokých škol, zabývajících se 
výukou optometrie. Výsledkem byla 
účast 232 studentů bakalářských, 
magisterských i doktorských studij-
ních programů. Zazněly přednášky 
o možnostech využití femtosekun-
dového laseru v refrakční chirur-
gii, současných trendech v korekci 
presbyopie, aktuálních poznatcích 
v problematice korekce myopie, zá-
kladech perimetrie, měření zorného 
pole a interpretaci jeho výsledků. 
Pozornost byla věnována nemocem 
a stavům ovlivňujícím zrakové funkce 
v souvislosti s řízením motorových 
vozidel, dále aplikaci kontaktních 
čoček, změnám aberací vyšších řádů 
v důsledku rohovkového laserového 
refrakčního zákroku, vlivu na kvalitu 
vidění, chirurgickému řešení astig-
matizmu u pacientů po perforující 
keratoplastice. Zajímavá byla i sdělení 
zaměřená na binokulární korekci u pa-
cientů s věkem podmíněnou makulár-
ní degenerací, vergenci a akomodaci 
a binokulární korekci do blízka.

Význam celé akce podtrhla účast 
vedení sponzorující společnosti Essilor, 
především Jeana-Baptista Guerryho, 
ředitele Essilor CZ & SK, a Kateřiny 
Ševcové, marketingové a produktové 
manažerky.

třetí celostátní 
studentská konference 

OptOmetrie
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Novou pořadatelskou zkušeností pro 
nás bylo i zařazení workshopů. Studenti 
ocenili trpělivý výklad Bc. Luboše Merty 
a Borise Sananase, praktické ukázky byly 
hodnoceny velice pozitivně.

Technické zázemí pro pořádání 
konference a devíti workshopů včetně 
občerstvení nám pomohla svým spon-
zorským darem zajistit firma Essilor, stej-
ně tak jako výrazným způsobem podpo-
řila účast našich studentů na konferenci 
v Opatiji. Jsme si vědomi toho,  že bez 
materiální podpory je rozvoj nadaných 
studentů obtížnější, a děkujeme firmě 
Essilor, která se se vší vážností a odpo-
vědností tohoto úkolu ujala. 

Poděkování patří také vedení Lé-
kařské fakulty Masarykovy univerzity – 
děkanovi prof. MUDr. Jiřímu Mayerovi, 
CSc., který převzal záštitu nad konfe-
rencí, a vedení KOO LF MU, především 
přednostovi doc. MUDr. Svatoplukovi 
Synkovi, CSc.

Další tradiční aktivitou byla pro naše 
studenty účast na XIX. výročním sjezdu 
České kontaktologické společnosti, na-
opak nově měřili studenti optometrie LF 
MU svoje odborné znalosti na Celostátní 
studentské vědecké konferenci studentů 
bakalářských a magisterských studijních 
programů realizovaných na lékařských 
a zdravotnických fakultách v ČR a SR.

Úspěchy našich studentů nás velice 
těší, dávají smysl naší pedagogické práci 
a vytvářejí předpoklad k následnému 
kvalitnímu výkonu povolání optometris-
ty. Mimo odbornosti se snažíme zvyšo-
vat i odpovědnost studentů za profesní 
výkon a podporovat kladný vztah k op-
tometrickému poslání.

Názory a ohlasy 
studentů

Studenti 5. ročníku společně s ve-
dením katedry připravili letos pro své 
spolužáky v pořadí již 3. celostátní stu-
dentskou konferenci Optometrie. Každý 
rok konání přinesl pro konferenci něco 
nového. V prvním ročníku to byl samotný 
vznik konference. Druhý ročník se mohl 
pyšnit mezinárodní účastí studentů 
z University of Appliend Sciences Velika 
Gorica a Aalen University. Třetí ročník se 

stal výjimečným především díky nově 
zařazeným workshopům. Názory a po-
střehy zúčastněných studentů zjišťovala 
Bc. Hana Pustková.

Zaujal tě letos nějaký zajímavý účastník 
konference?
Silvie: Letos přijeli naši konferenci navští-
vit Jean-Baptiste Guerry a Ing. Kateřina 
Ševcová, zástupci společnosti Essilor. Je 
dobře, že zde takoví lidé jsou a věnují 
svůj čas studentům. Pro některé z nich 
toto setkání přineslo zajímavé možnosti 
spolupráce.

Jak hodnotíš možnost přednášet na stu-
dentské konferenci?
Míša: Přednášet před plným sálem byla 
pro mě velká zkušenost a určitě se mi to 
bude v budoucnu hodit. Je to sice velký 
stres, postavit se za pult a prezentovat 
výsledky své práce, ale byla by škoda tako-
vou možnost nevyužít. Bohužel se stává, 
že studenti nemají dostatek sebevědomí 
vystoupit se svou prací a přenechávají 
tuto zkušenost studentům postgraduál-
ního studia a absolventům.

Co bylo novinkou letošní konference?
Hanka: Letos to byly určitě workshopy. 
Firma Essilor představila přístroj Visi- 
office, který slouží k centraci brýlových 
čoček a je schopen změřit u klienta 
mimo jiné i dominantní oko. Centrace 
je rychlá a přesná, přístroj se přizpůsobí 
výšce zákazníka, proto jej lze použít 
i u dětí.

Přinesla konference něco tobě osobně?
Zuzka: Určitě, zaznělo hodně zajímavých 
přednášek, nevšední byly i způsoby zpra-
cování prezentací. Je vidět, že dokážeme 
být kreativní a hledat nové a neotřelé 
způsoby, jak své práce prezentovat.
 
Jaké byly ohlasy studentů?
Gabka: Studenti na závěr odevzdávali 
dotazníky, díky tomu jsme měli možnost 
zjistit, jak vnímali konferenci oni. Ohlasy 
byly převážně pozitivní, studentům se 
konference líbila, a proto se bude určitě 
chystat i další ročník.

Jak jsi byla spokojená s cateringem 
v průběhu konference?
Verča: Oproti minulým ročníkům bylo jíd-
la opravdu dostatek, výborné meruňkové 
koláčky, čerstvé bagety a také bio jablíčka.
 
Na závěr by se jistě slušelo poděkovat 
firmě Essilor za její investici do nás, stu-
dentů. Dále členům vedení naší katedry 
za to, že nás popostrčili a my jsme mohli 
získat zkušenosti s organizací konference, 
kterých si velmi ceníme. A v neposlední 
řadě všem studentům, kteří na konferenci 
přišli. Jen díky vám se mohla uskutečnit.

Mgr. Sylvie Petrová, Mgr. Petr Veselý, DiS., 
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D., 

doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 

v Brně a Klinika nemocí očních 
a optometrie FN u sv. Anny v Brně 

33774@mail.muni.cz
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Vážené kolegyne a vážení kolegovia,
čas beží neúprosne a my opäť stojíme 

na prahu nového roka s nádejou, že bude 
lepší a krajší ako rok predchádzajúci. Pre 
niekoho to bol rok úspešný, pre iného 
možno menej, ale rozhodne môžeme 
povedať, že bol ťažký a náročný. Dalo by 
sa povedať, že pre väčšinu z nás to bol 
dokonca tvrdý boj. Boj o zákazníkov, boj 
s konkurenciou, boj o prežitie v súčasných 
ťažkých podnikateľských podmienkach... 
A zdá sa, že v tomto roku sa budeme boriť 
s ešte ťažšími prekážkami. Želám vám 
preto v mene svojom i v mene ostatných 
členov predstavenstva OÚS veľa pevného 
zdravia, pretože je potrebné k tomu, aby 
sme na našej ceste mohli kráčať vpred 
a vládali prekonávať prekážky, veľa šťastia, 
ktoré si každý predstavujeme inak, a veľa 
úspechov v každodennom živote. Roz-
dávajme okolo seba dobrú náladu, pokoj 
a harmóniu, ceňme si to, čo má naozaj 
hodnotu, a náš život nielen v nasledujú-
com roku bude naplnený spokojnosťou. 

OÚS sa aj v nasledujúcom roku bude 
snažiť chrániť a zveľaďovať profesiu očné-
ho optika a optometristu s vynaložením 
všetkých síl. Budeme sa usilovať o vytvo-
renie čo najlepších podmienok pre prácu 
slovenských optikov a optometristov, 
aby sa naše profesie mohli rozvíjať ku 
spokojnosti našich zákazníkov. 

Dôležité zmeny 
v odvodoch a daniach    

O tom, že sa nám v tomto roku bude 
dýchať opäť ťažšie, svedčia aj daňové a od-
vodové zmeny platné od 1. januára 2013. 
Dovoľujeme si vám ich aspoň v krátkosti 
pripomenúť, lebo budú pre vás znamenať 
zvýšenie finančných nákladov, s ktorými 
treba počítať.

Hlavné zmeny: 
•	 Na príjmy dosiahnuté od 1. 1. 2013 

právnickými osobami sa bude vzťa-
hovať daň 23 %. 

•	 Fyzické osoby s mesačným príjmom 
nad 3 311 eur budú z príjmu nad 
uvedenú hranicu platiť daň vo výške 
25 %, zvyšok sa im zdaní štandard-
nou sadzbou 19 %.

•	 Paušálne výdavky sa obmedzia 
na najviac 5 040 eur ročne (420 eur 
mesačne).

•	 Nezdaniteľnú sumu na manželku 
(manžela) si bude môcť daňovník od-
rátať len vtedy, ak sa jeho partner stará 
o dieťa do troch rokov, respektíve 
o ťažko choré dieťa do šiestich rokov 
alebo je evidovaný na úrade práce.

•	 Minimálny vymeriavací základ sa 
mení z 339,89 eur na 393 eur.

•	 Minimálna výška preddavku na zdra-
votné poistenie bude 55,02 eur.

•	 Minimálna výška poistného 
plateného na sociálne poistenie je 
130,27 eur.

Pozvánka na veľtrh 
OPTA 2013 v Brne          

Už tradične si vás dovoľujeme po-
zvať na veľtrh OPTA, ktorý sa uskutoční 
v dňoch 22.–24. 2. 2013 v Brne v areáli 
BVV. Veľtrh OPTA je jedinou možnosťou 
v Čechách aj na Slovensku, ako sa na sve-
tovej úrovni stretnúť s novinkami od-
borov očnej optiky, optometrie a oftal-
mológie. Veľtrh slúži aj ako centrum 
vzdelávania v spomínaných odboroch, 
počas jeho priebehu sa koná množstvo 
odborných prednášok a seminárov. 
Súčasťou sobotného programu bude aj 
pracovné stretnutie členov OÚS.

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, 
OÚS vám ďakuje za podporu našej jedi-
nej profesijnej organizácie na Slovensku, 
za váš záujem o dianie v našom odbore 
a za váš aktívny prístup ku vzdelávaniu 
vo svojej profesii v roku 2012. Prajeme 
vám dobrý a úspešný každý deň roku 
2013.

Ing. Alexandra Kováčiková 
členka predstavenstva OÚS

OpticKá únia 
SlOvenSKa 
informuje

STRÁNKY OÚS
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ROZHOVOR

nebaví mě 

bOjOvat S něčím, 
kde jsou peníze a politika 
víc než člověk
Prezident Optické únie Slo-

venska Pavel Moravec hovoří 
o tom, jaké podněty nejčastěji 
OÚS řeší, zamýšlí se nad tím, ja-
kým směrem by se na Slovensku 
mělo ubírat vzdělávání, a popi-
suje, jak funguje Seznam úhrad 
zdravotnických pomůcek podle 
kategorizace MZ SR a také vztah 
mezi zákazníkem a optikem.

 
Jaký je Váš názor na rodinné optiky?
Naše firma je typickým příkladem rodinné 
oční optiky. Tuto tradici živíme už více než 
dvacet roků, když k tomu připočítáme od-
pracované roky mojí maminky v bývalém 
státním podniku. Tak to už je docela slušné 
číslo. Ve firmě jsme už zainteresovaní všich-
ni sourozenci a oční optiku se snažíme 
dělat co nejlépe s vysokou profesionalitou. 
Samozřejmě že vstup řetězcových optik 
na trh nás nepotěšil, ale pokud člověk 
chodí s otevřenýma očima, musel tuto 
situaci očekávat. Nezbývá nám nic jiného, 
než se s touto realitou vyrovnat a pracovat 
především na sobě, abychom dokázali 
konkurovat i velkým firmám tím, čím se 

od nich lišíme. Neumím odhadnout, jak 
se bude měnit poměr rodinných očních 
optik a řetězců, ale děsí mě optiky, ve kte-
rých pracují nekvalifikovaní lidé, případně 
kvalifikované zdravotní sestry.

Existuje něco, v čem může být podle Vás 
složitější pracovat v rodinné firmě než 
třeba ve větším provozu? 
Všechno má své výhody i nevýhody. Když 
pracujete v rodinné firmě, jste v práci 
vlastně neustále. Aby každé naše rodinné 
setkání nedopadlo jako pracovní porada, 
museli jsme zavést statut, že se o práci 
nebudeme bavit na akcích tohoto typu. 
Síla a motivace rodiny je cítit při zásadních 
rozhodnutích, protože když něco třeba 
nevyjde, tak to zasáhne všechny – proto 
všichni pracujeme, jak nejlíp umíme. Pra-
covat jako zaměstnanec má minimálně tu 
výhodu, že když zavřete večer dveře optiky, 
tak na ni nemusíte myslet, v rodinné firmě 
to však nejde.

Co Vás nejvíc ovlivnilo při výběru po-
volání?
Nejvíc asi to, že jsem vedle optiky vlast-
ně vyrůstal. Jsem od přírody manuálně 
zručný a první brýle jsem opravoval asi 

v šesti letech – pamětníci si jistě vzpomínají 
na nýtované stěžejky na brýlích z Okuly – 
ty jsem dělal nejraději. Jako každé dítě 
jsem neměl v plánu pokračovat v tom, co 
rodiče začali, ale po ukončení střední školy 
jsem tlaku neodolal a od té doby jsem se 
z optiky nehnul.

Jak se na Slovensku doplňuje práce mezi 
oftalmology a optometristy?
Myslím, že na Slovensku reálně spolupráce 
mezi oftalmology a optometristy neexis-
tuje. Určitě existují výjimky, ale to spíše 
jen na osobní bázi, ne v rovině veřejného 
uznání odbornosti – což je velmi smutný 
fakt. Jsem přesvědčen o tom, že spolu-
práce těchto dvou povolání by přispěla 
ke zkvalitnění služeb tak, jak to vidíme 
ve vyspělé Evropě.

Jaké otázky a podněty nejčastěji slýchá-
te a řešíte jako prezident Optické únie 
Slovenska?
Nejčastěji přicházejí do kanceláře podněty, 
ve kterých si optici stěžují na nově zřízené 
provozovny, které nesplňují odborné nebo 
materiálně-technické požadavky, dané le-
gislativou. Vzhledem k tomu, že si existující 
legislativu úřady vysvětlují v jednotlivých 
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regionech Slovenska různě, dochází k si-
tuacím, že něco platí na východě a něco 
jiného zase na západě. Když se k tomu při-
dá slušně „motivovaný“ pracovník úřadu, 
případně „dobrý kamarád“ apod., výsledek 
se dostaví. Všemi těmito podněty se inten-
zivně zabýváme a snažíme se je řešit. Není 
to však jednoduché, protože OÚS je sice 
státem uznaná organizace jako odborné 
občanské sdružení, ale nejsme „Komorou 
ze zákona“ a proto naše názory můžou, ale 
nemusí být akceptovány. Nezbývá nám 
nic jiného, než na problémy opakovaně 
upozorňovat kompetentní kontrolní úřady 
a čekat, jestli se něco stane.

Jsou tyto podněty spíše dlouhodobějšího 
rázu, nebo se některé naopak objevily 
v poslední době, nově?
Prakticky všechny podněty jsou dlouhodo-
bějšího charakteru. Otvírání nových optik 
tady bylo vždy a zřejmě i bude. Osobně 
bych ale uvítal, kdyby se ten, kdo si chce 
optiku otevřít, přizpůsobil legislativě a ne-
hledal od začátku, jak ji obejít. Legislativa 
by měla být jednoznačná a zákony by měly 
platit pro všechny. Vím, že v současnosti 
jsou to jen zbožná přání. V poslední době 
neregistruji žádný nový větší problém, ale 
taky nevím, co zítra najdu v poště.

Co je na roli prezidenta OÚS z Vašeho 
pohledu nejtěžší? A naopak – čím je pro 
Vás zajímavá?
Nejtěžší pro mě je vyrovnat se s nespra-
vedlností a nečistými praktikami, které 
se objevují i v našem oboru – mám totiž 
dost silný smysl pro fair play, a proto s tím 
vším musím vnitřně bojovat, abych se od-
osobnil. Kolegové se na nás (představen-
stvo OÚS) obrací, abychom jim pomohli 
s jejich konkrétním problémem, jenomže 
my nemůžeme řešit konkrétní problém 
(ne že bychom nechtěli), ale musíme 
pracovat na tom, aby se daný problém 
řešil globálně, tedy hlavně legislativně. 
Vstupování do legislativních procesů je 
ale dost náročná činnost, která vyžaduje 
skutečně mnoho času. Samozřejmě bych 
to při své práci nezvládal, a proto máme 
úlohy v představenstvu OÚS rozděleny. 
Celý tým, podotýkám, že dobrovolně, 
v rámci svého volného času a bez nároku 
na honorář, pracuje na tom, aby si povolání 
očního optika udrželo určité standardy. 

To je to, co je pro mne zajímavé, a i když 
jsem chtěl s touto činností skončit, zas 
přišla výzva...

V jakém momentě jste si říkal, že dál ne-
chcete pokračovat, a co Vás povzbudilo 
jít dál?
Skončit s touto prací jsem chtěl v momen-
tě, kdy jsem si uvědomil, že mě nebaví 
bojovat s něčím, kde jsou peníze a politika 
víc než člověk, respektive zájem jednot-
livce je silnější než zájem skupiny lidí. Mí 
starší a zkušenější kolegové mne dokázali 
přesvědčit a díky tomu jsem zůstal.

Jakými nejdůležitějšími zákony se v sou-
časnosti v OÚS zabýváte?
To je tajemství... ale ne – dlouhodobě 
pracujeme na systému vzdělávání profese 
očního optika a optometristy, kde bychom 
se chtěli aspoň přiblížit české, případně 
evropské legislativě. V případě očního 
optika je situace jednodušší, ale v případě 
optometristy se bez vzájemné spolupráce 
s oftalmology nepohneme – ta se však rodí 
velmi těžko.

Na co kladete důraz v současnosti při 
vzdělávání? Jakým směrem by se mělo 
podle Vás dál ubírat?

OÚS se snaží podporovat optické školy 
v rámci svých možností. Protože všichni 
víme, jaké následky může mít neod-
bornost, klademe důraz na odbornou 
stránku vzdělávání. Na školách proto 
pomáhají s výukou i přední členové OÚS. 
Na Slovensku je problematika vzdělávání 
složitější než v ČR a nejen já bych uvítal, 
kdyby se tento stav znormalizoval a uvedl 
na rozumnou úroveň.
 
V čem je složitější a co by pomohlo stav 
uvést na rozumnou úroveň?
Na Slovensku nemáme vysokoškolské 
vzdělávání optometristů a to není v sou-
ladu s evropskými standardy. Už bylo 
vykonáno několik pokusů o zřízení tako-
vého studia, ale nakonec to vždy zůstalo 
na mrtvém bodě, protože zainteresovaní 
měli rozdílnou představu o zařazení těchto 
absolventů v praxi. Pomoci by mohl jedině 
otevřený dialog a pár kompromisů, ale 
na to zřejmě ještě nenastal čas.

Jak vnímají optici a optometristé práci 
OÚS? Liší se nějak ve svém přístupu starší 
a mladší ročníky, nebo se to takto nedá 
dělit a jde spíš o individuální přístup?
Optická únie Slovenska je čistě dobrovolná 
organizace, jejímž posláním je seskupit 
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všechny subjekty, pohybující se kolem 
oboru oční optiky, tj. majitele malých 
optik, majitele velkých firem, distributory, 
optometristy, oční optiky – zaměstnance 
i studenty. Naše práce je ale častokrát 
vnímána negativně, protože se především 
snažíme, v rámci našich možností, vstupo-
vat do legislativních procesů – a řekněme 
si na rovinu, ne každému to tak vyhovuje. 
Snažíme se o to, aby si obor oční optiky 
na Slovensku udržel evropské standardy. 
Naštěstí už máme stabilní členskou základ-
nu lidí, kteří pochopili, že naše činnost není 
zbytečná a i přes to, že změny není hned 
vidět ani cítit, nám věří a podporují nás.

Od 1. dubna 2011 platí na Slovensku 
Seznam úhrad zdravotnických pomůcek 
podle kategorizace MZ SR pro oční optiky 
a optické výkony. Jakým způsobem se 
do něj promítly požadavky optiků oproti 
předchozímu seznamu? Chtěli byste 
v něm do budoucna ještě něco změnit?
Seznam pomůcek je jedna z věcí, na kte-
rých se hodně pracovalo. Od 1. dubna 
2011 došlo k zásadní změně vnímání před-
pisu optické pomůcky. Poprvé v historii SR 
byly do seznamu zapracovány připomínky 
OÚS a vznikl systém, který reálně funguje. 
Paušálními úhradami optimalizuje výdaje 
zdravotních pojišťoven, minimalizuje 
zneužívání. Pro spotřebitele je jednoduchý 
na pochopení.
Samozřejmě tyto změny přinesly i vlnu 
kritiky z řad majitelů očních optik, kteří byli 
na staré ceníky zvyklí a jejich služby byly 
postaveny právě na nich, ale i oni časem 
pochopili, že když se štípe dříví, létají i třís-
ky. Systém funguje skoro dva roky a OÚS 
nemá v plánu jej zásadně měnit.

Jak se podle Vás změnilo v poslední době 
chování zákazníků v optikách?
Ekonomická situace tlačí lidi někdy až 
k extrémnímu chování – často vstoupí 
do obchodu přímo agresivní zákazník 
s nesplnitelnými požadavky. Na denním 
pořádku jsou požadavky na slevy, mnohdy 
i od solventních zákazníků. Je těžká doba 
a díky médiím vypadá ještě těžší, lidé jsou 
vystresovaní a často se uchylují až k zoufa-
lým rozhodnutím.
Tento stav je dost psychicky náročný, nejen 
pro obsluhu, a proto je důležité být na ten-
to fakt připraven. Na druhé straně mě 

zaráží, kde všude jsou schopni zákazníci 
koupit brýle. V některých provozovnách 
se zastavil čas před dvaceti lety a obchod 
jim ještě stále funguje.

Existuje podle Vás ideální způsob, jak se 
má optik chovat v době takzvané recese?
Co je to ideální způsob? Rád bych ho znal. 
Domnívám se však, že období recese je 
časem na změny. Proto by každý z nás měl 
popřemýšlet nad tím, jestli ho to, co dělá, 
skutečně baví a jestli mu jeho práce dává 
smysl. Pokud ano, měl by v první řadě začít 
makat na sobě, rozšířit si vzdělání, raciona-
lizovat všechno, co se dá, předělat optiku, 
hledat a nabízet přidanou hodnotu, která 
pomůže udržet stálé zákazníky a při trošce 
štěstí přitáhne i nové. 

Co byste doporučil v době recese zákazní-
kům, kteří využívají služeb optik?
Asi bych jim doporučil, aby hledali a našli 
tu svoji oční optiku, ze které si za své 
peníze odnesou nejen zboží ve formě 
nějakých brýlí za super cenu, ale aby si 
odnesli i dobrý pocit z nákupu v příjem-
ném prostředí, s vlídným kvalifikovaným 
personálem, který jim poskytne nejen 
dobrou radu a perfektní služby, ale také 
dlouhodobý servis.

Na Slovensku je v současné době okolo 
500 optik. Je to z Vašeho pohledu do-
statečný počet, nebo by se měl změnit?
Počet optik na Slovensku v posledních 
letech výrazně vzrostl. Existují však vý-
znamné regionální rozdíly. Na základě 
toho, co slyším od majitelů optik, usuzuji, 
že tento počet je už větší, než by měl být. 
Konkurence je ve většině regionů skutečně 
velká. Na druhé straně bych proti tomuto 
počtu nic neměl, kdyby všichni fungovali 
podle platných pravidel. Potom by šlo hlav-
ně o šikovnost, marketing a vynalézavost 
majitelů. Na Slovensku však existuje určitý 
podíl firem, které parazitují na tom, že je 
přebytek distributorů optického zboží. 
Jednoduše nakoupí zboží a několik měsí-
ců, dokonce i roků, je nezaplatí, nemluvě 
o placení např. odvodů za zaměstnance 
nebo jiných zákonných poplatků. Stačí si 
sednout na hodinku k internetu a hned si 
uděláte obraz. To je však problém nejen 
v našem odvětví, ale celkově v maloob-
chodě.

Kolik procent lidí si objednává na Sloven-
sku kontaktní čočky přes internet?
Toto číslo momentálně nedokážu od-
hadnout, ale předpokládám, že se bude 
podobat číslům prodeje v ČR. Internetový 
obchod, nejen s kontaktními čočkami, je 
fenoménem této doby a v podstatě je pří-
mo i nepřímo podporován výrobci, takže 
„malý optik“ s tím těžko něco udělá. Stačí 
se podívat, za jaké ceny se nabízejí výrobky 
na „netu“, a rychle zjistíte, že váš regionální 
(např. česko-slovenský) distributor vám 
je prodává dráž než internetový obchod 
konečnému spotřebiteli. Co k tomu víc 
dodat? Konečného spotřebitele tento 
fakt nezajímá. Pro něj je podstatná cena, 
a proto se bude tento typ prodeje rozvíjet 
i nadále.

V České republice se začaly objevovat 
takzvané brýlové automaty. Co si o tom 
myslíte?
Můj názor na to je takový, že bychom 
měli všechno zautomatizovat, přátele mít 
jenom na Facebooku a ani nevycházet 
z domu... Samozřejmě to berte s nadsáz-
kou. Pokud se má optika dělat pořádně, 
bez osobního kontaktu to jednoduše ne-
jde. V podstatě je mi líto lidí, kteří využívají 
takové služby, protože možná ani netuší, 
jaké jsou ve skutečné optice možnosti. Na-
víc každý takový automat bere práci nám, 
optikům – respektive živí nějaký zábrusný 
servis. To je mi samozřejmě proti mysli.

Jak přistupují lidé u Vás k brýlím, které 
se volně prodávají v drogeriích nebo 
obchodních domech?
Tak, že si je kupují, stejně jako všude ve svě-
tě. V každé společnosti existuje skupina 
lidí, kteří si tyto brýle pořizují, a v podstatě 
jim to vyhovuje – jak z ekonomických, tak 
i např. z praktických důvodů. Jako alter-
nativa náhradních brýlí do garáže nebo 
k brusce je to snad přijatelné, ale na stálou 
korekci jsou tyto brýle nevhodné – to 
víme všichni. Ve své praxi se snažím lidem 
vysvětlit, proč takhle NE, a on mi to večer 
ve zprávách pokazí nějaký politik, který má 
takové brýle nasazeny na čele... Potom aby 
je lidé i na Slovensku nekupovali, že?

Za korespondenční rozhovor poděkovala 
Eva Klapalová

Foto: archiv Pavla Moravce
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Z PRAXE OPTIKA

Během dlouholeté praxe uči-
tele v oboru oční optiky se 

setkávám se stále se opakujícími 
mylnými „odbornými“ tvrzení-
mi, která se usadila v hlavách 
studentů našeho oboru a velmi 
těžko se nám je daří z jejich hlav 
dostávat. Byli bychom asi všich-
ni neradi, aby si je odnesli do své 
praxe a tam se jimi řídili, a proto 
bych se rád v tomto článku zmí-
nil alespoň o některých z těchto 
tvrzení, i když mnohým zkuše-
ným optikům budou připadat 
úsměvná.

V nadpise je vždy uvedeno chybné 
nebo neúplné tvrzení a pak následuje 
vysvětlení nebo doplnění.

Omyl č. 1 
Automatický refraktometr je nej-

spolehlivější způsob zjištění refrakce 
oka

Refrakci oka je možné určit objektiv-
ní a subjektivní metodou. Automatický 
refraktometr patří do skupiny objektivní-
ho měření refrakce oka. Poskytne pouze 
předběžné orientační hodnoty mono-
kulární refrakce, které je nutné následně 
ověřit, případně upravit subjektivním 

monokulárním a dále ještě binokulárním 
měřením. Teprve pak může oční lékař 
nebo optometrista napsat konečný 
předpis korekčních hodnot pro pravé 
a levé oko.

Omyl č. 2
Foropter je nejlepší způsob sub-

jektivního zjištění refrakce očí
Měření na foropteru patří mezi sub-

jektivní metody zjišťování refrakčního 
stavu očí. Levnější variantou je sada 
zkušebních čoček a univerzální zkušeb-
ní obruba. Foropter je ve srovnání se 
zkušební sadou čoček lepší v tom, že se 
jedná o kompaktní přístroj se zabudo-
vanými sadami různých čoček, které se 
během zkoušení volí velmi jednoduše 
manuálně nebo u nejmodernějších typů 
pomocí dálkového ovladače. Neumožní 
ovšem subjektivní pocity uživatele s na-
sazenými brýlemi a při pohybech hlavou, 
protože je stabilně upevněn před jeho 
obličejem. Proto je třeba takto zjištěné 
korekční hodnoty nakonec ještě vložit 
ze zkušební sady čoček do univerzální 
zkušební obruby, nasadit ji budoucímu 
uživateli této korekce a nechat ho roz-
hlédnout se a projít.    

Omyl č. 3 
Pro presbyopa je nejlepší silný 

přídavek do blízka (adice), protože 
nahradí akomodaci oka 

Přídavek do blízka by měl být při-
měřený věku a akomodační šíři očí 
uživatele. Plné nahrazení nadměrného 
akomodačního úsilí do blízka ještě není 
zárukou odstranění astenopických obtíží 
presbyopa. Velká skoková a pro uživatele 
velmi nezvyklá změna v poměru ako-
modace a odpovídající konvergence 
do blízka může být novou příčinou aste-
nopických potíží. Proto se adice zvyšuje 
podle potřeby jen postupně. Pokud je 
uživatel dokonale vykorigován do dálky, 
pak mu stačí při jeho již téměř nulové 
akomodační šíři (nad 60 let) na běžnou 
práci a čtení maximálně adice 2,50 D, 
která umožní ostré vidění na vzdálenost 
asi 40 cm (1/2,50 D = 0,4 m). Důvodem 
pro předpis raději nižší možné adice při 
volbě progresivní korekce je snadnější 
návyk a snášenlivost, protože u progre-
sivních čoček s vyšší adicí je užší využi-
telné zorné pole.

Omyl č. 4 
Nejspolehlivější způsob určení 

PD do dálky je pomocí digitálního 
pupilometru 

Pomocí moderního digitálního pupi-
lometru (PD-metru) sice určíme celkem 
přesně anatomickou vzdálenost středů 
zornic od středu kořene nosu, nezjistíme 
však průsečík pohledové osy (fixační 
linie) pravého a levého oka s rovinami 
očnic (demofóliemi) nasazené a dokona-

Oblíbené Omyly
v oční optice
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le anatomicky přizpůsobené obruby při 
přirozeném postavení (stočení) hlavy. 
Jestliže zákazník upřednostňuje jedno 
oko nebo má nesymetrickou hlavu, 
může být stočení hlavy jiné, než bylo její 
vynucené kolmé nastavení vůči pupilo-
metru během měření. Spolehlivější jsou 
v tomto směru centrovací videosystémy, 
které zaznamenají polohu středů zornic 
s nasazenou obrubou při přirozeném 
nastavení hlavy a pohledu do dálky.

Rozlišujeme tedy dva údaje:
•	 anatomickou polohu středů zornic 

od středu nosního kořene,
•	 polohu průsečíků fixačních os s ro-

vinami očnic nasazené obruby. 
Celková naměřená vzdálenost středů 

zornic by se však v každém případě měla 
rovnat celkové vzdálenosti označených 
průsečíků na fóliích v obrubě.

Doporučený postup zjišťování 
PD do dálky bez centrovacího video-
systému:
•	 předběžné změření PD pomocí 

pupilometru,
•	 dokonalé anatomické přizpůsobení 

vybrané obruby,
•	 nakreslení pomocných svislých čar 

v poloze naměřených hodnot PD 
na demofólie obruby,

•	 nasazení obruby budoucímu uživa-
teli a pokyn k tomu, aby se uvolnil 
a přirozeně se podíval před sebe,

•	 zjištění polohy středů zornic vůči 
svislým liniím klasickým postupem 
pohledu „oka do oka“,

•	 nakreslení opravených poloh na fó-
lie v obrubě,

•	 opětovná kontrola s nasazenou 
obrubou a přirozeným nastavením 
hlavy uživatele,

•	 srovnání s hodnotou PD předběž-
ně naměřenou přístrojem.
Po zjištění vodorovné polohy středů 

zornic následuje zjištění výškové (svislé) 
polohy středů zornic v brýlích, přesněji 
řečeno polohy průsečíků pohledových 
fixačních os s rovinami očnic brýlí.

Omyl č. 5 
Při zjišťování výškové polohy 

středů zornic v brýlích do dálky musí 
vždy zákazník stát

Výšková poloha středů zornic v ana-
tomicky přizpůsobené obrubě nasazené 
na obličej může mít podle typu korekce 
dvě varianty:  
•	 „na přímý přirozený pohled“ – 

při vodorovném pohledu před 
sebe do dálky s přirozeným posto-
jem a nakloněním hlavy,

•	 „na střed otáčení oka“ – při vodo-
rovném pohledu před sebe do dál-
ky a svislém kolmém postavení 
rovin očnic obruby (zákazník musí 
pro kolmý pohled většinou kvůli 
inklinaci obruby zaklonit hlavu).

Při měření první varianty musí 
zákazník stát přirozeně a mít i hlavu při-
rozeně nakloněnou. Ve druhé variantě 
může při měření sedět. Před měřením 
je dobré si na demofólie obruby udělat, 
podobně jako při měření PD, pomocné 
vodorovné čáry. Oči optika musí být při 
posuzování výšky ve stejné výši jako 
oči zákazníka.

Omyl č. 6 
Inklinační úhly obou stranic brýlí 

musí být při přizpůsobování vždy 
stejné

Stejné inklinační úhly stranic má 
vyrovnaná obruba. Pokud ovšem má 
budoucí uživatel rozdílnou výšku uší 
na hlavě, musí se inklinační úhly stranic 
anatomicky přizpůsobit této asymetrii 
v anatomii hlavy tak, aby vodorovná osa 
nasazené obruby byla kolmá ke svislé 
ose obličeje uživatele brýlí.

Platí tedy, že dokonale vyrovnaná 
obruba nemusí být anatomicky vyhovu-
jící pro konkrétního uživatele, který má 
asymetrickou hlavu.

Rozeznáváme tedy dvě varianty 
vzhledu obruby:
•	 symetricky vyrovnaná obruba 

(nosník, inklinace, rozevření stranic, 
délka stranic),

•	 anatomicky přizpůsobená obruba 
(podle individuálního tvaru hlavy 
a obličeje).

shutterstock©
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Omyl č. 7 
Rozevření stranic brýlí musí být 

při přizpůsobování vždy stejné
Vyrovnaná obruba má stejné roze-

vření stranic. Pokud však má budoucí 
uživatel asymetrickou hlavu, je někdy 
nutné v zájmu dokonalého anatomic-
kého přizpůsobení a kolmého postavení 
roviny brýlového středu vůči pohledo-
vým fixačním osám rozevření stranic 
upravit asymetricky.

Omyl č. 8 
Automatický fokometr je nejspo-

lehlivější na měření lámavosti čoček
Toto tvrzení platí jen v případě, že 

čočka je dokonale očištěna, nemá vý-
robní vady a je zvolen příslušný správný 
režim a postup automatického měření 
čočky. Znečištěný povrch čočky, popras-
kaná antireflexní úprava, zvlněná laková 
vytvrzující povrchová úprava, poškrába-
ný povrch používaných čoček, to mohou 
být příčiny nepřesného výsledku měření. 
Pak může vést subjektivní posouzení 
výsledku měření na klasickém fokometru 
k přesnějšímu výsledku.

Omyl č. 9 
Výška předělu obou bifokálních 

čoček v brýlích musí být z estetických 
důvodů stejná

Toto tvrzení platí jen v případech, 
kdy výšková poloha pravé a levé zornice 
je při nasazené, anatomicky přizpůso-
bené obrubě také stejná. Jestliže výška 
středů zornic stejná není, nemůže být 
ani výška předělů zabroušených čoček 
v obrubě stejná. Pak je zajištěno, že při 
sklopení očí na čtení přejdou fixační osy 
přes předěly ve stejném okamžiku.

Podobný požadavek platí i pro 
výškovou centraci progresivních čoček.

Omyl č. 10 
Antireflexní vrstva na brýlových 

čočkách je jemně zabarvená
Samotná antireflexní vrstva v prů-

hledu přes čočku zabarvená není. Její 
barevný vzhled vytváří tzv. zbytkový 
odraz, to znamená veškeré odražené 
světlo, které se odrazem z jejího povr-
chu dostává směrem k pozorovateli. Je 
to jen několik procent z dopadajícího 
světla – zbytek odraženého světla, 

který nevyhasl účinkem interference. 
Poněvadž AR vrstva maximálně utlumí 
odražené světlo pouze v určitém barev-
ném pásmu viditelného spektra, zbytek 
barevného pásma spektra se po odrazu 
sloučí v jemně se lesknoucí barevný 
odstín, kterému říkáme zbytkový odraz. 
Stoprocentně účinkující vrstva by ne-
odrážela žádné světlo a čočka by tak byla 
prakticky neviditelná. Technicky je tento 
stav nedosažitelný, protože parametry 
AR vrstvy (tloušťka a složení) se mohou 
vypočítat pouze pro konkrétní úhel do-
padu a odrazu paprsků. Světlo odrážející 
se pod jinými úhly není interferencí plně 
utlumeno. 

Omyl č. 11 
Duhové okraje obrazu u vysoko-

indexových čoček se dají odstranit an-
tireflexní povrchovou úpravou čoček

Antireflexní povrchovou úpravou 
se utlumí pouze nadměrně vysoký lesk 
povrchu čoček, čímž jsou neupravené 
vysokoindexové čočky typické. Duhové 
okraje (disperze) obrazu vznikají roz-
kladem viditelného záření na barevné 
složky různých vlnových délek po lomu 
optickým prostředím. Dochází k němu 
při pohledu přes okraje čoček, kde je 
vyšší klínový účinek. Čím má optický 
materiál nižší Abbeovo číslo, tím je tento 
jev zřetelnější. Snížit se dá v přístrojové 
optice soustavou čoček z materiálů 
o různých indexech lomu. 

Omyl č. 12 
Rozptylky jsou určeny pro korekci 

do dálky, spojky jsou určeny pro ko-
rekci do blízka

Je to často uváděný omyl i v po-
pularizujících textech o korekci zraku. 
Rozptylkou se koriguje do dálky krátko-
zrakost (myopie), ale může být určena 
i pro korekci staršího krátkozrakého člo-
věka, jestliže součet záporné vrcholové 
lámavosti jeho korekce do dálky a po-
třebného kladného přídavku do blízka 
(adice) je záporný. 

Kladné znaménko má hodnota 
lámavosti přídavku do blízka, emetrop 
tedy používá na čtení spojky. Spojky ale 
používá ke korekci do dálky i dalekozraký 
člověk (hypermetrop). Starší hypermet-
rop pak používá na čtení silnější spojky 

než do dálky – součet hodnoty do dálky 
a přídavku do blízka. 

Omyl č. 13  
Prizmata v brýlích odstraňují 

šilhání
Prizmata šilhání neodstraňují. Od-

straňují astenopické obtíže způsobené 
fúzním překonáváním skrytého šilhání, 
případně u zjevného šilhání odstraňují 
dvojité vidění (diplopii). Za nasazenými 
prizmaty v brýlích se oči stáčejí do kom-
penzačního postavení, kdy fixační osy očí 
nejsou rovnoběžné. Oko se stáčí vždy 
proti směru báze.

Omyl č. 14 
Břit fazety nebo obvodová drážka 

na čočce musí sledovat po obvodu 
přední plochu čočky

Požadavek, aby břit fazety byl umís-
těn po obvodu čočky u její přední 
plochy, vychází z toho, že z hlediska 
estetiky by obvodová fazeta neměla 
příliš vyčnívat z očnice brýlí dopředu. 
Jestliže však má přední plocha čočky 
torický design s vysokou cylindrickou 
hodnotou nebo je příliš zakřivená, nelze 
tento požadavek splnit. Vsazená čočka 
by svým průběhem břitu fazety příliš 
deformovala očnici a mohla by z očnice 
i vypadávat. Proto je třeba zvolit takový 
obvodový průběh břitu fazety, aby čočka 
co nejlépe a bez napětí a deformací 
očnice dosedla do drážky v očnici. A to 
i za cenu, že v některých místech bude 
fazeta vyčnívat z očnice dopředu.

Podobné argumenty platí i pro ve-
dení obvodové drážky na čočce. Z příliš 
prohnuté drážky napjaté silonové vlákno 
vyskakuje.

Omyl č. 15 
Čím hlubší je obvodová drážka 

pro silonové vlákno na čočce, tím lépe
Zvláště u čoček s tenkým okrajem 

je lépe volit mělčí drážku, protože příliš 
hluboká drážka s velmi tenkými okra-
jovými stěnami k přední a zadní ploše 
může způsobit při navlékání silonového 
vlákna odštípnutí okraje čočky.

Ladislav Najman
SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 15

najman@szsmerh.cz



HOYA PRO SVĚTLUŠKU
na který Vás tímto srdečně zvou

22. 2. 2013, 19 hodin - Barceló Brno Palace Hotel, 
Šilingrovo náměstí 2, Brno (www.barcelo.com)

Čeká na Vás bohatý program s gurmánským pohoštěním

19.00 koncert se Světluškou a nevidomými interprety
  HOST: muzikálová zpěvačka Hedvika Tůmová
20.00 doprovodný benefi ční program
20.30 volná zábava za podpory skupiny Windiband
24.00 pro vytrvalé tanec v rytmu DJ
02.00 předpokládaný konec večera

Moderovanou částí večera Vás provede herec Karel Zima. 

Doprovodný benefi ční program, který se může 
stát životní vzpomínkou : 

 Ve stylovém koutku se budete moci nechat vyfotit zná-
mým uměleckým sdružením PolaroidLove

 Možnost nechat se vypodobnit uznávanými českými 
karikaturisty Martinem Hronem či Ivanem Křemečkem

Z důvodu omezené kapacity Vám doporučujeme přihlásit se co nejdříve. Budeme Vám tak moci provést závaznou rezervaci 
a garantovat Vám místo. V případě většího zájmu hostů než je maximální kapacita bude rozhodující datum přihlášení. Jak se přihlásit? 
Na HOYA Zákaznickém servisu na telefonním čísle: 488 578 400 či emailem: objednavka@hoyavision.cz. Po přihlášení Vám zašleme 
emailem potvrzení Vaší rezervace a pomocné informace.

POŘÁDAJÍ SPOLEČNÝ GALAVEČER

Já?

Ano! Vy.

NOVINKA

Nový design multifokálních brýlových cocek,jejichž inspirací jste Vy, nositelé brýlí.

Těšíme se na setkání s Vámi!

V průběhu večera  
vylosování vítěze zájezdu do Paříže 

ze sbírací soutěže konané v rámci uvedení na trh nového 
progresivního designu Hoyalux iD LifeStyle V+
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ORTOPTIKA

vyšetřovací metody 

prOStOrOvéhO 
vidění 1. část
Vyšetření prostorového vi-

dění je jedním z mnoha 
vyšetření, které ortoptista pra-
videlně provádí. U pacientů lze 
zjistit stav prostorového vidění 
do dálky i do blízka. Výsledky se 
mohou radikálně lišit, proto je 
vždy vhodné provést vyšetření 
na obě vzdálenosti. Není pod-
mínkou, že pacient, který má 
prokázané prostorové vidění 
do dálky, bude mít také prosto-
rové vidění do blízka a naopak.

Mezi nejčastěji používané metody, 
které slouží ke zjištění prostorového 
vidění, patří vyšetření na synoptoforu 
(troposkopu), doteková zkouška, Titmu-
sův test, Langův test, TNO stereotest, 
Random Dot stereotest a Frisbyho 
stereotest. Existuje řada dalších stereo- 
testů, které však u nás nejsou příliš vy-
užívány – např. Schnell stereotest, Ste-
reo-Schübungen test, Deka test, Bestův 
test... Hodnocení prostorového vidění 
se liší podle zvyklostí na jednotlivých 
pracovištích. Některá pracoviště hodnotí 
stereopsi u pacientů jako prokázanou, 
částečně prokázanou nebo neprokáza-
nou. Další pracoviště zapisují výsledky 
zjištění prostorového vidění jako jemné, 
hrubé, neprokázané. 

Prostorové vidění je možné pouze 
za přítomnosti jednoduchého binokulár-
ního vidění. Zjednodušeně lze tedy říci, 
že podmínkou pro použití stereotestů 

je normální retinální korespondence, 
centrální fixace, vyrovnaná zraková ost-
rost a střední nebo malá úchylka šilhání. 

 

Vyšetření stereopse 
pomocí synoptoforu 
(troposkopu)     

Synoptofor (obr. 1) patří na ortoptic-
kých pracovištích u nás k nejčastěji pou-
žívaným přístrojům, které slouží ke zjištění 
prostorového vidění do dálky. Do ramen 
synoptoforu, která jsou nastavena do ob-
jektivního úhlu pacienta, zasuneme speci-
ální obrázky pro zjištění stereopse. Pacient 
má říci, které části na obrázku jsou blíže či 
dále nebo které části obrázku se lesknou. 
Pokud pacient vše určí, předpokládáme 
přítomnost prostorového vidění. Je nutno 
pamatovat na to, že prokázané prostoro-
vé vidění nevylučuje úhly anomálie.
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Doteková zkouška 
stereopse pomocí  
dvou tužek 

Ortoptista sedí proti pacientovi, oba 
mají v ruce tužku. Ortoptista drží tužku 
ve svislé poloze před pacientem, který 
má za úkol dotknout se hrotem své 
tužky hrotu tužky, kterou drží ortoptis-
ta v ruce. Ortoptista tužkou pohybuje 
a test několikrát opakuje. Test se pro-
vádí binokulárně a poté monokulárně. 
Ortoptista sleduje přesnost vykonávání 
úkolu a porovnává výsledek při bino-
kulárním vidění a při monokulárním 
vidění. Pokud pacient vykonává úkol 
přesněji při binokulárním vyšetření 
než při monokulárním, předpokládá-
me přítomnost prostorového vidění. 
Jestliže pacient vykonává úkol stejně 
při binokulárním i monokulárním vyšet-
ření, signalizuje nám to nepřítomnost 
jednoduchého binokulárního vidění. 
Tento test je rychlý, vyžaduje však spo-
lupráci pacienta a je považován pouze 
za orientační vyšetření.

Titmusův stereotest         

Titmusův test je kvantitativní, 
dvourozměrný test, založený na lineár-
ní polarizaci (obr. 2). Skládá se ze dvou 
vektografických obrazů, které jsou 
naskládány na sebe v ose 90 stupňů. 
Stereotest se skládá ze tří sekcí – z ob-
rázku mouchy, z devíti boxů se čtyřmi 
kruhy a ze tří řad obrázků, přičemž 
v každé řadě je pět obrázků zvířat. Roz-
sah prostorového vidění lze měřit mezi 
3 000–40 úhlovými vteřinami. Moucha 
odpovídá 3 000 úhlových vteřin, zvířa-
ta 400–100 úhlovým vteřinám a kruhy 
800–40 úhlovým vteřinám. Pacient 
se dívá na test ze čtecí vzdálenosti, 
tedy ze 40 cm, přes polarizační brýle. 
Dospělý pacient musí mít také svou 
brýlovou korekci na blízko. Pacient má 
za úkol chytit mouchu za křídla. Dále 
postupujeme k řadě s obrázky zvířat. 
Pacient má určit, které zvíře vystupuje 
blíže k němu. Takto postupujeme 
i v dalších dvou řadách s obrázky zvířat. 
Naposledy se pacient zaměří na kruhy 
v boxech a má opět určit, který kruh 

více vystupuje dopředu. U malých dětí 
se nejvíce využívá test s mouchou. 
Test s kruhy se používá k jemnějšímu 
vyšetření prostorového vidění, test 
s mouchou k hrubému zjištění prosto-
rového vidění. Pokud pacient vidí pro-
storově, chytá mouchu, chytá zvířata 
či kruhy nad testem nebo je schopen 
popsat, který obrázek vystupuje blíže 
k němu. Vnímá ho plasticky, je u něj 
tedy prokázána přítomnost jemného 
prostorového vidění. Jestliže se paci-
ent dotýká testu, není u něj přítomno 
prostorové vidění. 

Podmínkou pro použití tohoto stereo-
testu je vyrovnaná zraková ostrost bez am-
blyopie a pouze s malou úchylkou šilhání. 

Tento stereotest není zcela přesný. 
Výsledek může být pozitivní (tedy může 
být diagnostikována přítomnost prosto-
rového vidění) např. u dětí s anomální 
retinální korespondencí. 

Mgr. Andrea Jeřábková
předsedkyně ČSO

andrea.jerabkova@email.cz

Michaela Běhulová
michaela.behulova@seznam.cz
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obr. 1  Synoptofor – přístroj ke zjištění prostorového vidění do dálky

obr. 2  Titmusův stereotest
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ZE ŽIVOTA ŠKOL

Studium 
OrtOptiKy 
na lf mu v brně 
Aje to tady! Většina našich 

kolegů oftalmologů, opto-
metristů, očních optiků, kon-
taktologů, ale zejména Česká 
společnost ortoptistek jistě uvítá 
informaci o tom, že katedra opto-
metrie a ortoptiky Lékařské fakul-
ty Masarykovy univerzity v Brně 
získala po dlouhých jednáních 
v listopadu roku 2012 souhlasná 
stanoviska obou komisí (školské 
i zdravotnické) k návrhu akre-
ditace výuky oboru ortoptika 
v prezenční formě. Je tedy velice 
pravděpodobné, že již v únoru 
roku 2013 bude vypsáno přijíma-
cí řízení do tohoto oboru tak, aby 
úspěšní uchazeči mohli ke studiu 
nastoupit již v akademickém 
roce 2013/14.

Podmínky pro přijetí 
uchazeče ke studiu    

Ke studiu může být přijat student, 
jenž dosáhl úplného středního nebo 
úplného středního odborného vzdě-
lání ukončeného maturitní zkouškou 
a vykonal úspěšně přijímací zkoušku 
do studijního oboru dle požadavků 
vypsaných LF MU. 

Charakteristika 
studijního oboru  

Bakalářské studium ortoptiky je 
profesně zaměřené prezenční tříleté 
studium. Náplň studia vychází z do-
poručených studijních plánů České 
společnosti ortoptistek a návrhu po-
žadavků Ministerstva zdravotnictví ČR 
na studijní programy k získání odborné 
způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání ortoptista. Studium se skládá 
z předmětů matematicko-fyzikálního 
základu, předmětů se všeobecným 
optickým zaměřením jako základní 
průpravy pro studium ortoptiky a před-
mětů vztahujících se k péči o dětského 
pacienta stanovením ortoptického 
statusu a vedení léčebného postupu 
ve spolupráci s oftalmologem, optic-
ké a brýlové technologie, ortoptiky 
a pleoptiky, strabologie. Dále zahrnuje 
vybrané preklinické a klinické lékařské 
předměty zaměřené na potřebné zna-
losti z anatomie, fyziologie, patologie, 
farmakologie, oftalmologie a na obec-
né zásady podpory a ochrany zdraví 
včetně poskytování první pomoci. 
Hlavní náplň studia tvoří ortoptické 
předměty a disciplíny zabývající se 
hodnocením binokulárního vidění, jeho 
vývojem a nápravou včetně odborné 
praxe a základů ošetřovatelství. Studi-
um poskytuje také výuku předmětů 
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vztahujících se k etice profese a k zá-
kladům ekonomie a právních předpisů. 
Studium je zajišťováno katedrou op-
tometrie a ortoptiky Lékařské fakulty, 
Klinikou nemocí očních a optometrie, 
Oční klinikou FDN, Oční klinikou FN 
Brno, ústavy Lékařské fakulty Masaryko-
vy univerzity. Na výuce se podílejí i další 
přednášející z Přírodovědecké fakulty 
MU a další externí odborníci z oblasti 
ortoptiky, optometrie a oftalmologie.

Cíle studijního oboru       

Cílem studia je příprava kvalifiko-
vaných odborníků v oblasti ortoptiky 
ve smyslu zákona o nelékařských zdra-
votnických povoláních (96/2004 Sb.) 
a vyhlášky 424/2004 Sb., v platném 
znění, kterou se stanoví činnosti zdravot-
nických pracovníků a jiných odborných 
pracovníků, v souladu s požadavky České 
společnosti ortoptistek v ČR. Po úspěš-
ném ukončení studia v bakalářském 
studijním oboru ortoptika získá jeho 
absolvent titul Bc.

Možnost studovat ortoptiku je 
jistě dobrá zpráva, neboť v současné 
době si většina z nás, očních odbor-
níků, uvědomuje, jak důležité je klást 
důraz na správný vývoj zrakové ost-
rosti a jednoduchého binokulárního 
vidění. Většina z nás se v každodenní 
praxi setkává s jedinci, kteří tuto péči 
o svůj zrak v mládí potřebovali a z růz-
ných důvodů se jim buďto nedostala, 
nebo se jim jí dostalo v malé míře, 
nebo tuto léčbu sami zanedbali. Dnes 
bohužel v České republice neexistuje 
dlouhodobě kontinuálně fungující 
akademické zařízení, které by se zabý-
valo vzděláváním ortoptistek. Hlavním 
úkolem ortoptistů je starat se o to, 
aby vývoj zrakové ostrosti a jednodu-
chého binokulárního vidění u jedince 
nebyl narušen, a to v blízké spolupráci 
s oftalmologem a také optometristou, 
resp. očním optikem nebo zrakovým 
terapeutem. Ortoptisté mají své pev-
né místo ve zdravotnickém systému 
České republiky a je v zájmu nás všech, 
zejména rodičů a jejich dětí, aby si 
i v budoucnosti toto místo uhájili. 

Na setkání ortoptistek 12. října 
2012, které se konalo ve Fakultní ne-
mocnici Brno v Brně-Bohunicích, jsme 
kromě zajímavých přednášek mohli 
vidět, že prozatímní základna ortoptis-
tů je v ČR dostatečně široká, nicméně 
má vyšší  věkový průměr.  Do bu-
doucna je tedy důležité, abychom 
zajistili určitou časovou kontinuitu tak, 
aby hodnotná ortoptická péče byla 
umožněna i nadále. To je také hlavní 
důvod, proč se naše pracoviště vede-
né doc. MUDr. Svatoplukem Synkem, 
CSc., dlouhou dobu snažilo o to, aby 
se u nás vzdělávání těchto odborníků 
rozběhlo. Je samozřejmé, že vzdělávání 
ortoptistů bude mít multicentrický 
charakter. Tímto bude zajištěn i výkon 

praxe na ambulantních a klinických 
pracovištích tak, aby absolventi byli 
pro výkon profese kvalitně připraveni. 

Na budoucí spolupráci ve vzdělá-
vacím a později pracovním procesu se 
kolektiv katedry optometrie a ortoptiky 
již nyní těší.

 Mgr. Petr Veselý, DiS., Mgr. Sylvie Petrová, 
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.

Katedra optometrie a ortoptiky LF MU 
v Brně a Klinika nemocí očních a opto-

metrie FN u sv. Anny v Brně 
33774@mail.muni.cz

Ilustrační foto: www.google.cz
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JAK TO VIDÍM JÁ

Čestný předseda Česko-viet-
namské společnosti, která 

v ČR aktivně působí již patnáct 
let. Pochází z Hradce Králové. 
Má vzdělání technického směru 
jako soustružník kovů a odborné 
strojní vzdělání. Za totality pra-
coval např. jako skladový dělník, 
číšník, výčepní, řidič multikáry, 
lisař, svářeč či brusič. V devade-
sátých letech se stal prvním ma-
nažerem středních odborných 
škol a zaváděl do nich nové 
učební obory, plány a osnovy. 
O Vietnam se začal zajímat již 
v roce 1994, kdy pomáhal čes-
kým firmám na vietnamský trh. 
Poté si založil vlastní společnost 
zabývající se exportem mezi 
Vietnamem a Českou republi-
kou. V současné době přednáší 
o proexportních možnostech 
a teritoriálním marketingu ve  
Vietnamu na středních i vyso-
kých školách v ČR.  

Co pro Vás osobně znamená Česko-
-vietnamská společnost?
Česko-vietnamská společnost (ČVS) 
se jako nejstarší celostátní nepolitické 
občanské sdružení přátel Vietnamu 
i Vietnamců u nás stala i největší or-
ganizací tohoto typu v celé ČR i bez 
jakékoliv finanční pomoci státu. Je to 
takové mé velké dítě, které loni získalo 
do života svůj občanský průkaz, proto-
že ČVS, kterou jsem pomáhal zakládat, 
existuje již 15 let a má své členy skuteč-
ně v celé ČR. Jsem rád, že práce našich 
členů, kterou všichni děláme zadarmo 
a často na úkor svých povolání i své-
ho volna, zaujala například i televizní 
štáb BBC z Londýna, nebo řadu našich 
i zahraničních novinářů. ČVS je pro 
mne především mnohdy splněným 
snem, jak pomoci Vietnamcům žijícím 
u nás – například když se nám podařilo 
veřejnou sbírkou vybrat na úhradu 
léčení těžce nemocného novorozen-
ce Do Anh Tai z Varnsdorfu 780 tisíc 
Kč, nebo iniciovat zavedení dosud 
chybějícího zdravotního pojištění pro 
gravidní cizinky žijící v ČR, a to díky 
příkladné pomoci našeho kolektivního 
člena Pojišťovny VZP. Náš zdravotně-

-osvětový projekt „Pomoc přátelům“ 
realizovaný s Pojišťovnou VZP zvýšil 
počet legálně zdravotně pojištěných 
Vietnamců u nás ze 7 na 71 %, což 
ocenily zejména nemocnice.

Které místo a čím je pro Vás nej-
malebnější v české krajině a které 
ve Vietnamu? 
U nás se mi líbí hrad Karlštejn, protože 
dokazuje naši historickou státnost 
i fakt, že jsme již v minulosti byli srd-
cem Evropy, nikoliv jejím vazalem. 
Ve Vietnamu, který jsem navštívil již 
44krát, jsem se doslova zamiloval 
do hlavního města Hanoje a o této 
své lásce jsem nedávno dokonce složil 
báseň, která byla přeložena do viet-
namštiny a zveřejněna na serverech 
Vietnamců v ČR i ve Vietnamu. 

Jaká kniha, obraz, film nebo výstava 
Vás v poslední době zaujaly? 
Velký obdiv u mne získala kniha 
Zákulisí chaosu, která u nás vyšla již 
v roce 2007. Maxime Chattam (35 let), 
nový mistr francouzského thrilleru, 
nás ve své knize vtáhne do děsivého 
závodu s časem i se smrtí a přinutí 

jak to vidí

marcel Winter
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nás, abychom se podívali jinýma očima 
na naši dobu, na nové zákony potlaču-
jící svobodu, na geopolitická tajemství 
i na „prapodivné, někdy přímo šílené 
shody okolností“ v soudobých ději-
nách, tedy i na náš současný život.

Nad čím byste přivřel oko a nad čím 
naopak ne?
Nad tím, když někdo zapomene zapla-
tit složenku i proto, že ji třeba ztratil – 
rozhodně bych mu nepočítal tisícové 
náklady exekutora, které se mi zdají 
z větší části vymyšlené. Jsme přece 
lidé a lidé chybují. Lidé by přece měli 
být lidmi. Rozhodně bych však nikdy 
neodpustil rozsáhlou ekonomickou 
trestnou činnost zlodějům, kteří z bank 
i z podniků ukradli stamiliony i miliardy 
a nyní se nám díky prezidentské amne-
stii smějí i se svými tučnými konty 
na Bahamách či v jiných daňových 
rájích. Za chvíli z těchto zlodějů bu-
dou zase celebrity, z čehož se mi dělá 
opravdu špatně, nejen od žaludku. 

Otevřel Vám někdy někdo oči?
Devadesátimilionový Vietnam svými 
úsměvy i nápady, logickým myšlením, 
ale také jednoduchým řešením problé-
mů, které u nás údajně nejdou vyřešit. 
Například ve Vietnamu nemají žádné 
celostátní dálniční známky. Na hranici 
každé vietnamské provincie (u nás 
kraje) se vybírá poplatek za vjezd auto-
busu, auta nebo motocyklu, jako tomu 
je v USA. Důvod? V provinciích, kde 
jezdí hodně autobusů, aut a motocy-
klů, mají více zničené silnice, a tak tam 
také sami vyberou na poplatcích více 
peněz na jejich opravy než tam, kde je 
menší silniční provoz. Stát nemusí nic 
přerozdělovat. 
A naše světová ostuda s taxikáři? 
Když přilétáte do Vietnamu s Vietnam 
Airlines, v letadle obdržíte zdarma ka-
talog Heritage, ve kterém jsou adresy 
a telefony všech ambasád, ale i většiny 
nemocnic a bank. Je v něm zveřejněný 
také údaj, že například v Hanoji stojí 
taxík z letiště do centra 20 USD, v Ho Či 
Minově Městě 8 USD a v dalších měs-
tech s letišti i méně. Žádný soukromý 
taxikář si nedovolí chtít více. Inu někdy 
je řešení v jednoduchosti. Ve Vietnamu 

je tedy nutné mít obě oči pořádně 
otevřené, protože stále bude platit to, 
že je zbytečné vymýšlet již vymyšlené. 

Kdo a čím si u Vás dělá dobré oko?
Vietnamci, kteří pracují a žijí v celém 
světě. Například v USA jich je přes 
2,5 milionu a pracují i v NASA. Jsou 
také ve všech zemích EU a u mne mají 
tito pracovití lidé dobré oko proto, že 
domů do Vietnamu přinášejí z celého 
světa nápady a moderní řešení problé-
mů, které se v praxi již v jiných zemích 
osvědčily. 

Zavíráte před něčím oči?
Jedině před ostrým svitem slunečních 
paprsků. Jsem narozený ve znamení 
Berana a to vše vysvětluje. Vždy jsem 
byl a budu svůj i za cenu toho, že u nás 
diletanti a protekční „všeznalci“, kteří 
umí leštit kliky a bezmezně souhlasit 
s čímkoliv, získávají posty, prebendy 
a granty od státu, což mi proto abso-
lutně nehrozí. 

Existuje výjev, na který nikdy neza-
pomenete?
Ano, je z 21. srpna 1968, kdy jsem jako 
vojín základní služby na křesle před 
závorou do kasáren v Týništi nad Orlicí 
svým tělem bránil vjezdu okupantů. 
Polský obrněný transportér na mne 

tehdy najížděl a jeho hlaveň jsem 
měl kousek od svého obličeje. A pak 
na smuteční průvod v Praze v lednu 
1969 k uctění památky zesnulého Jana 
Palacha, kterého jsem se jako jediný 
voják v uniformě zúčastnil, protože 
pražská posádka měla zákaz vycházek. 
Já jsem však jako (první a poslední) 
předseda Parlamentu Svazu vojenské 
mládeže odjížděl z Prahy do Týniště 
nad Orlicí a když jsem šel na nádraží, 
u obchodního domu Kotva jsem se 
k průvodu připojil. Za to mne pak 
v totalitě čekalo patnáct převážně 
dělnických zaměstnání, troje stěhování 
s rodinou do jiného kraje a zákaz studia 
na vysokých školách. Na to opravdu 
nelze zapomenout.

Jak by vypadaly brýle Vašich snů?
Měly by krásně blankytně modrou 
barvu, jakou má letní obloha, a skla 
zabarvená do tmavé modři, nádherné 
letní noci plné hvězd. Ty hvězdičky by 
na nich mohly být také. Hlavní však je, 
aby mi brýle zobrazily srdce a charak-
ter člověka, neboť to jediné je na nás 
všech to jediné podstatné. 

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová.
Celou verzi rozhovoru najdete 

na stránkách www.4oci.cz.
Foto: archiv M. Wintera
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OPTOMETRIE

S působením léků na refrakci 
oka se sice setkáme zřídka, 

avšak množství denně uží-
vaných léků vede k tomu, že 
v každodenní praxi optika jsou 
pozorovány změny refrakce, 
jejichž příčinou je užívání ně-
kterých léků. Vedlejší účinky 
léků se dají velice dobře sledo-
vat na funkci řasnatého tělíska: 
mohou způsobovat myopizaci, 
nebo naopak stav podobný 
presbyopii.

Ciliární tělísko 

Většina léků, které vyvolávají změ-
nu refrakce, ovlivňuje ciliární tělísko. 
Na rozdíl od léků, které nepřímo ovlivňují 

rohovku a čočku, působí řada léků přímo 
na ciliární tělísko. Patří k nim sulfonamidy 
a jim chemicky příbuzné léky. Totéž platí 
i pro léky, o nichž je známo, že působí 
na parasympatický nervový systém, ať 
už způsobují útlum, nebo podráždění 
(obr. 1). 

Fyziologické principy
Akomodace do blízka
Ciliární hladký sval je inervován 

parasympatickým systémem, vliv sym-
patiku je zanedbatelný. Z ciliárního 
tělíska vedou na čočku vlákna zonuly, 
která při akomodaci do dálky přenášejí 
síly na čočkové pouzdro. Tím oplošťují 
čočku a ovlivňují i pozici čočky v oku.

Při akomodaci do blízka se ciliární tě-
lísko přemísťuje blíže k čočce, vzdálenost 
od čočky se zmenšuje. Neelastická vlák-
na zonuly se uvolňují, mění se zakřivení 
čočky a tím i její optická lomivost. Pro 

zvýšení lomivosti čočky není rozhodující, 
zda zmenšení vzdálenosti mezi ciliár-
ním tělískem a čočkou je způsobeno 
parasympatickým podrážděním, nebo 
následkem edematózního prosáknutí 
ciliárního tělíska.

Inervace ciliárního tělíska
Přenos elektrických podnětů, které 

přicházejí z mozku parasympatickými 
vlákny nervus oculomotorius do ciliár-
ního tělíska, způsobuje uvolnění ace-
tylcholinu jako nervového převaděče 
synapsemi mezi nervem a ciliárním sva-
lem. Tato chemická látka prolíná z nervu 
k receptorům acetylcholinu v ciliárním 
svalu. Doba účinnosti acetylcholinu 
a tím jeho stimulující působení na ciliární 
sval je ukončena rozkladem acetylcho-
linu enzymem acetylcholinesterázou 
na jeho základní složky – kyselinu octo-
vou a cholin, viz obr. 2.

léKy a refraKce
2. částciliární tělísko a sítnice
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Myopizace způsobená 
ciliárním edémem

 Edémy ciliárního tělíska jsou nejdů-
ležitější příčinou přechodné myopizace 
oka při užívání léků. Jedná se především 
o léky ze skupiny sulfonamidů, které jsou 
častými původci alergických projevů. 
Léky, u nichž je přechodná myopizace 
popsána jen v ojedinělých případech 
(např. Aspirin a tetracykliny), nebudou 
dále zmiňovány.

Edém ciliárního tělíska
Ukládání tekutin do ciliárního tělíska 

vede k jeho otoku. Příčinou mohou být 
záněty duhovky (iritis), ciliárního tělíska 
(cyklitis), obou částí uvey (iridocyklitis), 
nebo také určité léky.

Přílišné prokrvení ciliárního tělíska 
podporuje vznik edému. Ten vede k zú-
žení prostoru mezi ciliárním tělískem 
a čočkou. Vlákna zonuly nejsou elastická, 
uvolňují se, jejich tažná síla ve stavu 
akomodace do dálky není účinná. Při 
akomodaci do blízka se zakřivení čočky 
zvětší, tím se zvýší její lomivost.

Při edému ciliárního tělíska může 
být čočka i duhovka posunuta dopředu, 
což vede ke zploštění přední komory. 
Podle Gullstrandovy rovnice lze snadno 
odvodit, že oploštění přední komory 
o vzdálenost Δd sníží lomivost čočky ΔD.

 
ΔD = –1/n D

rohovky
 D

čočky
 Δd

Při známých hodnotách lomivosti 
rohovky (43 dpt) a čočky (20 dpt) je při 
snížení hloubky přední komory o jeden 
milimetr (Δd = –0,001 m) nutno počítat 
se zvýšením lomivosti oka asi o 0,65 dpt.

Pomocí cykloplegik můžeme snad-
no rozlišit, zda je myopizace způsobena 
excesivní stimulací parasympatiku 
(ciliární spazmus), nebo edémem. Cili-
ární spazmus lze zrušit aplikací atropinu 
nebo jiných cykloplegických účinných 
prostředků. Pokud myopizace nemizí, 
pak je příčinou edém ciliárního tělíska.

Sulfonamidy
Jedná se o syntetické substance, 

které bývaly nejdříve aplikovány jako 
antibiotika. Jsou nejčastější příčinou 
přecitlivělé reakce sítnice a ciliárního 
tělíska.

Jako antimikrobiální prostředek 
jsou dnes sulfonamidy používány již 
jen k léčení mírných infekcí močových 
cest a zánětů plic. Hojně rozšířené jsou 
naopak preparáty kombinované s jinými 
antibiotiky, dále jsou sulfonamidy pou-
žívány v kombinované terapii malárie 
a toxoplazmózy. Těchto kombinovaných 
preparátů je celá řada. Například Sulfasa-
lazin působí jako lapač volných radikálů 
a potlačuje množení T-lymfocytů, je 
proto používán u revmatoidní artritidy 
a vleklých střevních zánětů, jako je Croh- 
nova choroba nebo Colitis ulcerosa. Další 
vývoj vedl k používání sulfonamidů jako 
antidiabetik a diuretik.

Sulfonamidy mají své použití také 
v oftalmologii: pro tlumení karboanhyd-
rázy u glaukomu se používají chemické 
odvozeniny sulfonamidů (acetazolamid, 
dorzolamid, brinzolamid). Při léčbě glau- 
komu to však nejsou léky první volby.

Některé léky na epilepsii, lokální 
anestetika apod. mohou obsahovat 
sulfonovou skupinu, která může být 
příčinou alergických reakcí. Za typickou 
vedlejší reakci na sulfonamidy je po-
kládána reakce přecitlivělosti v nejrůz-
nějších formách. Na kůži může vyvolat 
přecitlivělost na světlo.

Při perorálním užívání je výskyt 
alergických reakcí udáván mezi 1–3 %, 

obr. 2  Cholinergická synapse: pod vlivem akčního potenciálu se uvolňuje acetylcholin, ten difunduje k pro-
tilehlé postsynaptické membráně, kde se váže na specifický receptor. Účinek acetylcholinu ovlivňuje 
enzym acetylcholinesteráza, který odděluje kyselinu octovou (žlutá) a cholin (červená). Atropin se 
může navázat na receptory acetylcholinu, nevyvolává však žádné účinky. 

obr. 1  Poloha ciliárního tělíska 
a průměr zornice při sti-
mulaci (vlevo) a útlumu 
(vpravo) parasympatic-
kého nervového systému 
po lécích. Při akomodaci 
do blízka se přemísťuje 
duhovka a čočka (duhov-
ko-čočkové diafragma) 
dopředu, přední komora se 
změlčuje a tím se zvětšuje 
lomivost systému čočka – 
rohovka.

nervová buňka

AChE

pilocarpin normální atropin

acetylcholin

atropin
receptor acetylcholinu

svalová buňka
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při lokální aplikaci až 10 %. Sulfonamidy 
jsou vázány na proteiny, proto mají tak 
vysoký alergenní potenciál. 

Na očích se přecitlivělost projevuje 
především edémy, které se nevyskytují 
pouze u ciliárního tělíska, ale mohou pře-
stoupit i na sítnici, kde jsou však pouze 
dočasné – mizí po několika dnech, aniž 
by zanechaly trvalé změny.

Diuretika
Thiazid a podobná diuretika jsou 

chemicky odvozená od sulfonamidů, 
proto může být jejich užívání prováze-
no zhoršeným viděním (chlortalidon, 
hydrochlorthiazid). Příčinou je edém 
ciliárního tělíska, nejsou vyloučeny ani 
osmotické změny čočky na základě 
zvýšeného vylučování sodíku a draslíku 
močí. V jednotlivých případech byla 
pozorována myopizace od 2 do 4,5 dpt 
při jediném použití thiazidu, po vysazení 
léku se myopizace vrací během několika 
dnů. Myopizaci může způsobit edémem 
ciliárního tělíska i furosemid, což je che-
micky příbuzná látka sulfonamidů.

Tlumiče karboanhydrázy
Původně se jednalo o diuretika, 

od jejichž užívání se pro četné vedlejší 
účinky ustoupilo. Náhradou byly lépe 
tolerované thiazidové preparáty. Dnes 
jsou užívány víceméně již jen při léčení 
glaukomu. Lokální užívání výrazně snižu-
je výskyt vedlejších účinků. Acetazolamid 
je příbuzný této skupině a je pokládán 
za možného spouštěče edému ciliárního 
tělíska.

Myopizace u ciliárního 
spazmu

Léky, které vyvolávají ciliární spazmus, 
zabraňují schopnosti akomodace, oko je 
nadále nastaveno do dálky. Trvalá stimu-
lace parasympatiku je příčinou ciliárního 
spazmu, který může být zrušen aplikací 
cykloplegik (tab. 1, 2).

Atonie žaludku a střev po břišních 
operacích může být léčena parasym-
patomimetiky (carbachol, neostigmin, 
pyridostigmin), protože parasympatikus 
stimuluje svaly střev. Stejně tak mohou 
být léčeny poruchy v močových cestách. 
Jako vedlejší účinek se může vyskytnout 
stimulace ciliárního svalu.

Léky zužující zornici (miotika) se 
užívají při léčení glaukomu. Pilokarpin 
a carbachol nepůsobí povzbudivě pouze 
na svěrač zornice (musculus sphincter pu-
pillae), ale také na ciliární sval. Používají se 
u glaukomu s úzkým komorovým úhlem. 
Oba preparáty mohou vyvolat myopii až 
5 dpt. Posunem ciliárního tělíska dopředu 
mohou působit tažné síly i na Ora serrata 
a periferii sítnice, kde stoupá riziko tvorby 
trhlin sítnice. Mírnější myopizace je po-
zorována při užití parasympatomimetika 
Aceclidin.

Různá parasympatomimetika jsou 
užívána v raných stadiích Alzheimerovy 
choroby. Protože se v těchto případech 
jedná o staré a velmi staré osoby, neoče-
kává se ovlivnění akomodace.

Stimulující účinek na ciliární tělísko 
může mít i morfin a jiné opiáty. Tyto 
preparáty působí na jádra parasympatiku 
ve středním mozku, odkud vychází příkaz 
k akomodaci do blízka a zúžení zornice.

Léky a obrna akomodace   
Léky, které přímo nebo nepřímo 

(jako nežádoucí vedlejší účinky) tlumí 
účinky parasympatické nervové soustavy, 
vyvolávají poruchy vegetativních funkcí 
organizmu. Útlum acetylcholinových 
receptorů hraje v souvislosti s možnými 
vedlejšími účinky na refrakci důležitou roli. 
Tricyklická antidepresiva nebo antihista-
minika jsou důležité skupiny léků s anti-
cholinergními vedlejšími účinky. Na oku 
není postižena jenom akomodace, často 
je také pozorován syndrom suchého oka 
a široká zornice (mydriáza). U pacientů 
s mělkou přední komorou se zvyšuje 
riziko glaukomu s úzkým komorovým 
úhlem na základě mydriázy, způsobené 
léky. Po vysazení léků nebo snížení dávky 
se schopnost akomodace vrací.

Cykloplegika
Cykloplegie se používá k určení 

refrakce především u dětí. Farmakolo-
gicky vyvolaným ochabnutím ciliárního 
tělíska má být zcela vyřazena akomodace. 
Nejčastěji používanými cykloplegiky jsou 
atropin, který zcela vyřadí akomodaci, 
a cyklopentolát, který ponechává zbyt-
kovou akomodaci 1 dpt. Tropicamid je 
parasympatolytikum k rozšíření zornice 
před oftalmoskopickým vyšetřením. 

Na základě jeho slabých vedlejších cyklo-
plegických účinků musí pacienti počítat 
s omezením akomodace po dobu asi 
24 hodin.

Cykloplegii lze docílit také scopolami-
nem, který se nachází stejně jako atropin 
ve vysokých koncentracích v různých 
rostlinách (durman, blín, rulík, osladič 
atd.). Butylscopolaminbromid (Busco-
pan) se používá při bolestech břicha, 
vyvolaných křečí hladkého svalstva. Dále 
se Buscopan používá při menstruačních 
bolestech.

Tricyklická antidepresiva
Po onemocněních srdce a krevního 

oběhu jsou deprese druhou příčinou 
DALYs (Disability Adjusted Life Years – 
neschopnost plnohodnotných let života). 
Jsou to roky, které jsou vzhledem k one-
mocnění ztraceny. Německé průzkumy 
z roku 2006 udávají, že 7,8 % žen a 4,8 % 
mužů ve věku od 18 do 65 let v posled-
ních čtyřech týdnech trpělo depresí. 
Ženy jsou postiženy zřetelně častěji – při 
pozorování uplynulých 12 měsíců prožívá 
15 % žen a 8,1 % mužů někdy v průběhu 
roku depresivní fázi. Pravděpodobnost, 
že postižení užívají antidepresiva, je tedy 
relativně vysoká.

V minulosti byla léky první volby tri-
cyklická antidepresiva, dnes jsou užívány 
léky s menšími vedlejšími účinky (např. 
SSRI). Přesto jsou tricyklická antidepresiva 
užívána u těžkých depresí, které jsou spo-
jeny především se strachem a neklidem, 
okruh užívání je rozšířen ještě o bolestivé 
stavy. Vedle účinku na tlumení bolesti 
působí tato antidepresiva na náladu a činí 
tak bolest snesitelnější.

Hlavními součástmi těchto anti-
depresiv jsou imipramin a amitriptylin. 
Mezi další tricyklická antidepresiva patří 
clomipramin, cibenzipin, nortriptylin, 
trimipramin, doxepin a desipramin. Ně-
mecká neurologická společnost dopo-
ručuje amitriptylin jako lék druhé volby 
v prevenci migrény a křečovitých bolestí 
hlavy. Je doporučován i u syndromu 
dráždivého tračníku – potlačuje bolest 
a podporuje motilitu střev. Antidepresiva 
z této skupiny mohou zlepšovat krevní 
oběh v mozku, mohou blokovat recep-
tory acetylcholinu jak v centrálním, tak 
i periferním nervovém systému. Jako 
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vedlejší účinky při dlouhodobém užívání 
se vyskytují poruchy akomodace.

Moderní antidepresiva ze skupiny 
SSRI (selektivní inhibitory zpětného vy-
chytávání serotoninu) nemají žádné an-
ticholinergní vedlejší účinky: tetracyklická 
antidepresiva ve srovnání s tricyklickými 
vyvolávají jen zřídka poruchy akomodace.

Neuroleptika 
Neuroleptika jsou léky, které příznivě 

ovlivňují schizofrenii. Stejně jako anti-
depresiva mají tlumivý účinek na různé 
typy receptorů centrálního nervového 
systému. Neuroleptika tedy vyvolávají po-
dobné vedlejší účinky jako atropin. Prav-
děpodobnost jejich výskytu je vysoká, 
protože tyto preparáty musí být užívány 
dlouhodobě. Poruchy akomodace jsou 
známy také při užívání chlorpromazinu 
a haloperidolu, především při překročení 
terapeutických dávek. 

Benzodiazepin
Tento lék je používán při projevech 

strachu. Vedle anxiolytického vlivu má 
také sedativní účinek, uklidňuje a uvolňuje 
křeče. Nejznámější z této skupiny je Dia-
zepam, Lorazepam, Oxazepam, Clonaze-
pam nebo Nitrozepam. Příležitostně byly 
popsány poruchy akomodace po požití 
benzodiazepinu. Tyto přípravky by neměly 
být užívány u pacientů s mělkou přední 
komorou z důvodu zvýšeného rizika vzni-
ku glaukomu s úzkým komorovým úhlem.

Prostředky proti Parkinsonově  
chorobě 

Cílem léčby této choroby je oslabení 
cholinergického systému, ve kterém jsou 
potlačeny receptory acetylcholinu. Zákla-
dem léčebného schématu je potlačení re-
ceptorů acetylcholinu v mozku (striatum). 
Léky, které potlačují cholinergický systém, 
se označují jako cholinolytika. Mezi často 

užívané léky patří benzatropin, biperidin, 
bornaprin, metixen, trihexyphenidyl 
a procyclinidin. Protože však Parkinsonova 
choroba postihuje především starší osoby, 
není třeba počítat s omezením akomoda-
ce. Vzhledem k rozšířené zornici je však 
nutno počítat s rizikem vzniku glaukomu 
s úzkým komorovým úhlem.

Antihistaminika
Tyto léky se používají k léčbě akutních 

alergických reakcí. Patří mezi prostředky, 
které je možno v lékárně koupit jako vol-
ně prodejné, není tedy vyloučené jejich 
předávkování při neodborné medikaci. 
Některá antihistaminika existují ve formě 
očních kapek.

Antihistaminika blokují receptory 
histaminu a tím i jeho účinek; jako an-
tagonisté nevyvolávají žádnou reakci 
receptorů. Zvláště celá řada antihistaminik 
první generace (clemastin, dimetinden, 

aceclidin echothiofát opium

acetylcholin guanethidin fysostigmin

carbachol metylenová modř pilocarpin

demecarium morfium

digitalis neostigmin

tab. 1  Léky, které mohou vyvolat ciliární spazmus

acetazolamid acetofenazin alkohol aldosteron aspirin

beclometazon bendroflumethazid benzthiazid betamethason betaxolol

butaperazin carbachol carfenazin chlorthiazid chlorpromazin

chlortetracyklin chlorthalidon clofibrate kodein kortizon

cyklothiazid demecarium demeclocyklin dexametazon dichlorfenamid

diethazin doxycyklin echothiofát ethopropazin ethosuximid

etretinát fludrokortizon fluorometholon fluphenazin fluprednisolon

glibenclamid haloperidol hyaluronová kyselina hyaluronidáza hydrochlorthiazid

hydrokortizon hydroflumethazid HPMC ibuprofen indapamid

isofluorfát isosorbid isotretinoin levobunolol medryson

meprednison mesoridazin metacholin metacyklin methazolamid

methdilazin methotrimeprazin methsuximid methylclothiazid methylprednisolon

metolazon minocyklin morfium neostigmin opium

oxytetracyklin paramethadion paramethason penicillamin perazin

periciazin perfenazin phensuximid fysostigmin pilocarpin

piperacetazin polythiazid prednisolon prednison prochlorperazin

promazin pyrimethazin propiomazin quinethazon quinin

salycilát spironolacton sulfacetamid sulfachlorpyridazin sulfacytin

sulfadiazin sulfamethoxin sulfamerazin sulfamethazin sulfamethizol

sulfamethoxazol sulfamethoxypyradizin sulfanilamid sulfaphenazol sulfapyridin

sulfasalazin sulfathiazol sulfisoxazol tetracyklin thiethylerazin

thiopropazat thioproperazin thioridazin timolol triamcinolon

trichlornethazid trifluoperazin triflupromazin trimeprazin trimethadion

tab. 2  Léky, které mohou způsobit myopizaci oka
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diphenhydramin, Fenistil, pheniramin) 
velice snadno překonává krevně-moz-
kovou bariéru, prokazuje vlastnosti po-
dobné atropinu, takže může snadno dojít 
k potlačení acetylcholinových receptorů 
v centrální nervové soustavě. Nežádoucí-
mi účinky antihistaminik první generace 
je potlačení akomodace a především 
suché oko.

Tato antihistaminika rozvíjejí v mozku 
navíc sedativní účinek, protože mnoho 
starších antihistaminik nebylo užíváno 
jako prostředku k léčení alergií, nýbrž 
ke spaní. Dále slouží jako antiemetikum 
a preventivní prostředek při kinetózách. 
Fenistil je součástí mastí proti bodnutí 
hmyzem. V případě aplikace na kůži je 
možnost vedlejších účinků na oko mi-
nimální.

Méně silné anticholinergní působení 
vykazují antihistaminika druhé generace 
(Cetirizin, Loratidin, Fexofenadin). Tyto léky 
mohou snadno překonat likvoro-krevní 
bariéru, přesto mají jen malé vedlejší 
účinky v centrálním nervovém systému. 
Vliv na akomodaci lze pozorovat výrazně 
méně často než u léků první generace.

Botulizmus
Botulotoxin je produkován bakterií 

Clostridium botulinum, je to jeden z nej-
silnějších jedů v přírodě. Jedná se o neu-
rotoxin, který potlačuje kontakt mezi ner-
vem a svalovou buňkou. Pro časná stadia 
otravy botulotoxinem je charakteristická 
porucha mozkových nervů. Mnozí paci-
enti trpí diplopií na základě obrny nervus 
abducens a mlhavým viděním následkem 
poruchy akomodace. Botulotoxin (Botox) 
je velmi známý, aplikuje se do mimických 
svalů proti vráskám. Lékařskou indikací je 
užití při blefarospazmu k uvolnění křeče 
víčkových svalů. Americký zdravotní úřad 
(FDA) referoval v prosinci 2011 o osmi 
pacientech s poruchou akomodace 
(z celkem 8 180 osob s vedlejšími účinky 
po léčbě botulotoxinem). Jako pravdě-
podobná příčina poruchy akomodace 
bylo zjištěno postižení ciliárních ganglií 
v orbitě.

Další léky s anticholinergními ved-
lejšími účinky

Mnoho takzvaných základních lékař-
ských prostředků, které lze volně koupit, 

vykazuje anticholinergní účinky, k nimž 
patří omezení akomodační schopnosti. 

Na skutečnost, že určitý lék může 
potlačit parasympatický nervový systém, 
upozorňuje poznámka v příbalovém letá-
ku, že jako vedlejší účinek může vzniknout 
glaukom s úzkým komorovým úhlem.

U některých volně prodejných léků 
může existovat nebezpečí v tom smyslu, 
že posilují účinek jiných léků. Například lék 
proti kašli pentoxyverin, který sám o sobě 
má anticholinergní účinky, a dextrome-
thorphan zesilují účinek i vedlejší účinky 
antidepresiv, neuroleptik a antihistami-
nik, je proto nutno počítat s poruchami 
akomodace, i když samotný prostředek 
poruchu vyvolat nemůže.

Chloroquin
Jedná se o velmi rozšířený lék, užívaný 

k léčení i profylaxi malárie, revmatických 
onemocnění a Lupus erythematodes. 
Mezi známé vedlejší účinky patří kožní 
změny, vypadávání vlasů, poruchy vidění 
vedoucí až k poškození sítnice, degene-
race svalů a záchvaty křečí. Jako nejná-
padnější příčina poruch akomodace se 
jeví poškození svalových vláken. Pacienti, 
kteří jsou léčeni chloroquinem, si stěžují 
na obtíže při zaostřování na různé vzdá-
lenosti. Tyto obtíže jsou závislé na dávce 
léku a mohou se objevit již brzy po jeho 
nasazení. Asi 40 % pacientů, jejichž denní 
dávka se pohybuje mezi 500 a 700 mg, si 
stěžuje na omezení akomodace. Snížení 
dávky nebo vysazení léku obnoví normál-
ní funkci oka.

Sítnice

Ostrý obraz na sítnici je podmíněn 
určitou vzdáleností oka od hlavní roviny 
předmětu v závislosti na lomivosti rohovky 
a čočky. Posun sítnice dopředu při maku-
lárním edému odpovídá funkčně zkráce-
nému oku – hypermetropizaci. Pacienti si 
příčinu této změny často neuvědomují. 
To platí především v těch případech, kdy 
změny sítnice souvisejí s jiným onemoc-
něním (např. diabetes).

Latanoprost
Jedná se o velmi účinný protiglauko-

mový prostředek ze skupiny prostaglan-

dinů. Jeho vliv na snížení nitroočního 
tlaku spočívá v tom, že podporuje uveo- 
sklerální odtok komorové vody, která 
pak prosakuje snadněji do uveální tkáně 
(duhovka, ciliární tělísko). Mezi známé 
vedlejší účinky Xalatanu patří zvýšený 
růst řas, pigmentace duhovky a až v 5 % 
případů makulární edém. Systémové 
změny nejsou popisovány.

U jiných prostaglandinů je zřetelně 
menší riziko edému makuly. Jako příčina 
edému vyvolaného latanoprostem je 
označováno poškození krevně-sítnicové 
bariéry, přičemž se nekontrolované množ-
ství tekutiny dostane z cév do sítnice.

Makula u glaukomu – s výjimkou 
pozdních stádií onemocnění – není 
poškozena, proto si pacienti změny 
vidění vzniklé na základě hypermetropi-
zace uvědomují. Jako příklad je uváděn 
55letý pacient s myopií –3,5 dpt, jemuž 
se pod vlivem latanoprostu (Xalatan) 
aplikovaného 1× denně snížil nitrooční 
tlak a během několika týdnů se změnila 
refrakce na –0,5 dpt. Stěžoval si na zhor-
šené vidění s dosavadními brýlemi, které 
mu dříve plně vyhovovaly. V jeho případě 
se makula edematózním prosáknutím 
posunula asi o 1 mm dopředu, objevila 
se i monokulární diplopie, způsobená 
pravděpodobně edémem. Po nasazení 
betablokátorů (timolol) edém ustoupil, 
obtíže zmizely a pacient mohl opět užívat 
svoje staré brýle.

Další léky
Místně užívaný Epinefrin (atropin) 

může vyvolat makulární edém následkem 
zhoršeného prokrvení sítnice a cévnatky. 
Kyselina nikotinová, užívaná při poru-
chách látkové výměny tuků (cholesterole-
mii) může způsobit tvorbu cyst ve vnitřní 
jádrové a zevní plexiformní vrstvě mozku.

Perorální antidiabetikum Pioglitazone 
je označováno jako příčina makulárního 
edému, který vede ke zhoršenému vidění 
asi u 10 % uživatelů.

Přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura:

Berke, A.: Medikamente und Refraktion, Teil 2: Ziliarkörper 
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ROZHOVOR

vymysleli jsme si u brýlí

vlaStní KlOub
Většina výrobců brýlí, se kte-

rými se zákazník setkává, 
pochází z Francie, Itálie, se-
verských nebo asijských zemí. 
V sousedství České republiky, 
v Německu, však již v roce 1991 
vznikla značka Lunor, která se za-
měřuje na ručně vyráběné brýle. 
Její zakladatel Gernot Lindner 
je vášnivým sběratelem brýlí 
– vlastní modely z let 1650 až 
1950. O tom, jak se dělá design, 
na co u své značky dbá nejvíce 
a co je pro zákazníky, kteří této 
značce věnují svoji přízeň, nej-
důležitější, vypráví její majitel 
Ulrich Fux. 

 
Jaký design brýlí upřednostňujete 
a proč?
Obdivujeme technický um výrobců 
brýlí z minulých století. Proto jsou naše 
brýlové modely navrženy a následně 
vytvořeny velmi pečlivě. Navíc stejně 
jako tomu bylo u starodávných brýlí, 
každý model našich brýlí má velikostně 
odpovídající pouzdro. Ty menší jsou 

vyrobeny z německého dřeva, ty větší 
mají pouzdro z jemné rukavičkářské kůže 
zvané napa. 

Jak postupujete, když se o designu roz-
hodujete? Kdo má hlavní slovo?
Nové modely vždycky vyvíjíme interně 
a společně. Zakladatel firmy a značky Lu-
nor Gernot Lindner s námi udržuje přá-
telský kontakt a vždycky je po ruce – radí 
nám, když nový model vyvíjíme. První 

návrhy kreslíme ručně a posíláme je 
výrobci. Poté obdržíme technický výkres 
a vyrobíme první prototyp. Následně 
proběhne výroba takzvané pilotní sé-
rie. Při ní máme možnost design ještě 
jednou zkontrolovat, než začne výroba 
naostro. 

Co pro Vás znamená ruční práce?
Brýle Lunor se vyrábějí ručně – a u ně-
kterých se dělá až 200 úkonů. Abychom 

Ulrich a Michael Fuxovi – majitelé značky Lunor
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zachovali vysokou kvalitu, některé 
z našich komponentů jsme si sami vy-
mysleli – například kloub Lunor (používá 
se u obrub z acetátu) a taky nosník se 
sedýlky (pro vrtané brýle). 
Protože jsme malá firma, je pro nás 
důležité pracovat se spolehlivými part-
nery. Už roky například spolupracujeme 
s výrobci z jižní části Německa. Pouze 
titanové části, které používáme v mode-
lu Combi, se dělají v Japonsku, protože 
Japonci jsou ve výrobě titanových částí 
špička. 

Vaše společnost vznikla v roce 1991. 
Jaké byly milníky na její cestě? Jak 
dlouho trvalo společnost vytvořit tak, 
aby dobře fungovala? 
Gernot Lindner byl vášnivým sběrate-
lem brýlí. Společnost založil v roce 1991. 
Ty nejzajímavější modely v jeho sbírce 
se datují do let 1650 až 1950. Když jsem 
v roce 1977 měl jako výrobní manažer 
na starosti progresivní čočky, sdíleli 
jsme spolu kancelář a spřátelili jsme 
se. V roce 2005 chtěl odejít do penze, 
a proto mi vedení společnosti svěřil. 
Sedm let teď vedeme společnost já 
a můj syn Michael rovným dílem. Syn 
naštěstí prokázal při navrhování brýlí 

obrovský talent, takže úspěch naší firmy 
pokračuje.
Soustředíme se teď na pozvolný růst 
a na to, aby se firma stala známá ve svě-
tě. Máme distributory ve třiceti sedmi 
zemích světa (v České republice zatím 
ještě ne). Minulý rok se Lunor dostal 
do hledáčku médií díky zesnulému 
Steve Jobsovi z firmy Apple. Čtrnáct let 
totiž nosil naše vrtané brýle, a tak získal 
tento model brýlí značky Lunor až kul-
tovní přídech. 

Jak vnímají společnost v současnosti 
Vaši zákazníci?
Používáme vynikající materiály – nerezo-
vou ocel, vysoce kvalitní acetáty a 100% 
titan – a tím vytváříme výrobky velké 

hodnoty, které přetrvají. Všimli jsme si, že 
pro zákazníky se stává kvalita důležitým 
měřítkem. Mají radost, když má jejich 
výrobek určitou hodnotu. Důležitou 
roli hraje samozřejmě i to, že brýle jsou 
vyrobeny v Německu, hlavně v případě 
amerického trhu.

Změnili Vaši zákazníci za poslední tři 
roky nějak své zvyky?
Domnívám se, že i v současné době mají 
zákazníci cit pro kvalitu. Poznají, jestli 
je tvar brýlí dokonalý. A hlavně poznají 
hodnotu dobře udělaného výrobku.

Za rozhovor poděkovala Eva Klapalová
Foto: LUNOR – c/o Convensis Press Office

Model brýlí Lunor z acetátu

Combi – kombinovaný model brýlí Lunor z titanu a acetátu
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OPTOMETRIE

Subjektivní 

refraKce 
dO blízKa
Binokulární rovnováha 
do blízka

Podobně jako je tomu v případě 
rovnováhy do dálky, je možno provést 
kontrolu rovnováhy i do blízka. Hlavním 
cílem tohoto měření je zajistit, aby po-
zorovaný předmět byl správně a ostře 
zobrazen současně na sítnici obou očí.

Dále je důležité vzít v úvahu roz-
dílnou potřebu akomodace při anizo-
metropii, viz graf na obr. 1. Vodorovná 
osa označuje schopnost akomodovat, 
jednotlivé linie zobrazují dioptrický rozdíl 
mezi pravým a levým okem. Svislá osa 
popisuje rozdílnou akomodaci mezi 
pravým a levým okem.

Rovnováhu můžeme změřit za vy-
užití polarizace, kdy na dvouřádkovém 
testu porovnáváme kontrast (podobně 
jako do dálky).

1. Předložíme +0,25 dpt před oko 
s lepším vizem a ptáme se klienta, zda 
je vidění horší, nebo stejné. Pokud je 
lepší, přidáme +0,25 dpt, pokud je horší, 
nepřidáváme žádné.

2. Předložíme –0,25 dpt před oko 
s lepším vizem a ptáme se klienta, zda je 
vidění lepší. Pokud ano, přidáme –0,25 
dpt, je-li stejné, nepřidáváme žádné.

3. Předložíme +0,25 dpt před oko 
s horším vizem a ptáme se klienta, zda 

je vidění horší, nebo stejné. Je-li stejné, 
přidáme +0,25 dpt, je-li horší, nepřidá-
váme žádné.

Jako alternativu můžeme použít 
polarizovaný zeleno-červený test (Co-
wenův test, obr. 2).

Pravé oko vidí na testu číslo 9 a 6, 
levé oko vidí číslo 3 a 5. 

Přík lad: pokud vidí k lient lépe 
číslo 9, předřadíme před pravé oko 
+0,25 dpt, pokud vidí lépe číslo 5, 
předřadíme před levé oko –0,25 dpt. 
Cílem tohoto testu je pokud možno 
srovnat vjem všech čísel na stejnou 
úroveň.

2. část



  47

Další možností je použití tzv. Graefe-
ho prizmatu (rozdělení obrazu pomocí 
6 pdpt výškových) a použití monoku-
lárního zeleno-červeného testu. Postup 
korekce je podobný jako u předcháze-
jícího testu.

Někteří kolegové používají místo 
polarizovaného dvouřádkového testu 
jiný obdobný test – test s astigmatickou 
růžicí (obr. 3). Tento test je možno také 
použít na binokulární dokorigování 
astigmatizmu. Pravé oko vidí horní test, 
levé oko vidí dolní test. Postup měření 
rovnováhy je stejný jako u dvouřádko-
vého testu.

Forie do blízka
Základním předpokladem je, že 

zkoušený klient má binokulární vidění 
do blízka (občas se setkáme se situací, 
kdy do dálky binokulární vidění přítom-
no je a do blízka není), které můžeme 
otestovat třeba na dvouřádkovém pola-
rizačním testu. Ke změření forií do blízka 
používáme stejné testy jako do dálky – 
křížový test, Schoberův červeno-zelený 
test, Maddoxův test, hákové testy a celou 
řadu dalších testů. Při měření se snažíme 
dosáhnout správné vergence. Musíme 
si uvědomit, že tato vergence je závislá 
na zkoušené vzdálenosti a tím i na po-
třebné akomodaci. Dále je potřebná 
vergence závislá na PD a také na tom, zda 
zkoušený nosí do dálky čočky plusové, 
nebo minusové. Plusové čočky redukují 
velikost esoforie do blízka, minusové 
čočky redukují velikost exoforie do blíz-
ka. Nezapomínejme na důležité pravidlo: 
prizma do dálky je použito vždy za před-
pokladu, že takto vyrobené brýle nepři-
nášejí žádné komplikace na blízko. Pro 
správné měření je potřeba mít vhodný 
optotyp do blízka – polarizovaný, nebo 
zeleno-červený. V poslední době je také 
moderní používat počítačový tablet.

Stanovení poměru AC/A    
Poměr AC/A udává míru vazby ako-

modační konvergence a akomodace.
Akomodace je při správně vyvinu-

tém vizuálním systému vždy spojena 
s konvergencí. Je ustáleno, že optimální 
stav je, když jedna dioptrie akomodace 
vyvolá 4 pdpt. potřebné konvergence. 
Nesprávný poměr tohoto ukazatele 

vede v běžném životě k celé řadě potíží 
v dynamice vidění, jako je např. rychlost 
změny z dálky na blízko, rychlá únava, 
dvojité vidění při delším zatížení očí, 
astenopické potíže apod.

Existuje několik způsobů měření 
poměru AC/A. Pro svou jednoduchost 
je nejčastěji používána metoda do blízka 
na vzdálenost 40 cm.

AC/A = (Ph1 – Ph2) / přídavek na blízko
Ph1 – forie do blízka bez přídavku,
Ph2 – forie do blízka s přídavkem 

(nejčastěji +1,0 dpt).

Poměr AC/A můžeme měřit i do dál-
ky, v tom případě je přídavek –1,0 nebo 
–2,0 dpt, čímž je vyvolána potřebná 
akomodace.

Potřebná vergence v cm/m
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obr. 1  Akomodační rovnováha v závislosti na anizometropii

obr. 2  Polarizovaný Z-Č test (Cowenův test)

obr. 4  Vergenčně-akomodační diagram

obr. 3  Test s astigmatickou růžicí
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Pro grafické znázornění potřeb 
vergence a akomodace v závislosti 
na sledované vzdálenosti se užívá ver-
genčně-akomodační diagram (obr. 4). 
Na vodorovné ose je znázorněna po-
třebná vergence (konvergence má zna-
ménko +, divergence má znaménko –), 
na svislé ose je zobrazena potřebná 
akomodace a tím vlastně nepřímo vzdá-
lenost fixovaného objektu.

Měření NRA, PRA, NRK, PRK          
Pod těmito zkratkami se skrývají další 

možné doplňkové informace o vizuál-
ním systému a jeho schopnosti podávat 
správný výkon při práci do blízka.

PRA – pozitivní relativní akomodace 
– maximální schopnost akomodovat při 
nezměněné vergenci (před oko přidává-
me minusové čočky).

NRA – negativní relativní akomoda-
ce – maximální schopnost oka uvolňovat 
akomodaci při nezměněné vergenci 
(před oko přidáváme plusové čočky).

Měření probíhá na vzdálenost 40 cm 
při normálním osvětlení a zkoušený sle-
duje optotyp do blízka s vizem 0,6–0,7 
(obr. 5). Postupně předkládáme před 
obě oči současně minusové čočky (PRA) 
až do okamžiku, kdy se zkoušenému 
poprvé rozostří či rozmaže sledovaný 
řádek. To stejné provedeme při měření 
NRA, kdy se před obě oči předkládají 
plusové čočky. 

NRA = PRA je optimum, očekávané 
hodnoty jsou 1,5–2,0 dpt.

PRK – pozitivní relativní konvergen-
ce – maximální schopnost konvergovat 
při nezměněné akomodaci (před oko 
přidáváme prizma bází ven).

NRK – negativní relativní konver-
gence – maximální schopnost oka diver-
govat při nezměněné akomodaci (před 
oko přidáváme prizma bází dovnitř).

Měření probíhá stejně jako u PRA 
a NRA, očekávané hodnoty jsou mini-
málně 10 cm/m, lépe 15 cm/m (obr. 6).

Ing. Ivan Vymyslický
ivan.vymyslicky@ppo.cz

Pokračování příště.

PRA

Rovina fixace

Pozitivní relativní akomodace

Pozitivní relativní konvergence

F
PRK - báze ven

obr. 5  Měření PRA – pozitivní relativní akomodace

obr. 6  Měření PRK – pozitivní relativní konvergence



inteligentní brýle pro řidiče

Designová kolekce obrub 
všechny modely také v dioptrické variantě

www.drivewear.cz

zabarvení při
zatažené obloze

zabarvení za jasného 
slunečního světla v autě

zabarvení za jasného 
slunečního světla venku

OPTIKA ČIVICE s.r.o., Ke Mlýnu 7, 530 06 Pardubice
+420 466 798 303, +420 602 454 721, +420 602 435 052
e-mail: objednavka@optikacivice.cz, www.drivewear.cz



50

OPTOMETRIE

vývOj 
myOpie 2. část
Možnosti ovlivnění 
rozvoje myopie

V návaznosti na uvedené teorie 
vysvětlující vznik krátkozrakosti jsou na-
vrhovány různé způsoby, jak rozvoj vady 
zastavit, nebo alespoň omezit. 

Venkovní aktivity
Ochranný vliv venkovních aktivit 

a naopak škodlivý vliv práce na blízkou 
a střední vzdálenost na vývoj myopie je 
intuitivně přijímán nejen odbornou, ale 
i laickou veřejností. Racionální vysvětlení 
by mohla nabídnout teorie řízení emet-
ropizace pomocí šikmého astigmatizmu, 
dalším možným vysvětlením by mohl být 
názor Wallmana.7 Ten vysvětluje negativní 
vliv časté práce do blízka tak, že se během 
čtení uplatňuje zejména fovea, zatímco 
většina non-foveolárních neuronů má 
velké receptivní pole a drobný tištěný text 
nemůže být v rámci jejich pole rozlišen. 
Během čtení je tedy aktivita periferních 
částí sítnice výrazně utlumená. Takové 
omezení aktivity může být obdobou 
zrakové deprivace u zvířat a může působit 
podobným způsobem, to znamená, že 
dochází k prodlužování axiální délky oka 
a růstu myopie. 

Několik klinických studií se zaměřilo 
na hodnocení vlivu práce na různé vzdá-
lenosti na vývoj myopie. V Číně25 sledovali 
u školních dětí počet hodin věnovaných 

práci na blízko, na střední vzdálenost 
a počet hodin strávených venkovními 
aktivitami. Výsledky ukázaly, že mezi 
skupinami se stejným počtem hodin vě-
novaných práci do blízka se růst myopie 
lišil v závislosti na počtu hodin stráve-
ných venkovními aktivitami. Děti, které 
zaměstnávaly svůj zrak méně na střední 
vzdálenost (obrazovky počítače, televize) 
ve prospěch času stráveného na denním 
světle při venkovních aktivitách, vyka-
zovaly během dvouletého období vý-
znamně nižší nárůst krátkozrakosti oproti 
dětem, které namísto venkovních aktivit 
trávily čas díváním na střední vzdálenost. 

Farmakologické řešení 
růstu myopie

Atropin jako neselektivní antagonista 
muskarinových receptorů zůstává jediným 
lékem používaným v současné klinické 
praxi ke kontrole nárůstu myopie. Jeho 
využití v oftalmologii se datuje již do ob-
dobí renesance, kdy italské ženy využívaly 
jeho účinku na dilataci zornice. Stejně 
tak název rostliny, ze které je extrahován 
(Atropa belladonna), vyjadřuje jeho dřívější 
využití v kosmetice. V 17. století byl objeven 
jeho inhibiční účinek na akomodaci (cyk-
loplegie). Jak dilatace pupily (mydriáza), 
tak vyřazení akomodace (cykloplegie) 
dnes představují problematické vedlejší 
účinky bez terapeutického významu pro 
zpomalení myopie. 

První klinické studie, které se zaměřily 
na účinek atropinu na zpomalení nárůstu 
krátkozrakosti, spadají do druhé polovi-
ny 20. století. Tyto studie měly mnoho 
slabin: nebylo možné měřit axiální délku 
oka, bylo vyloučeno dvojité maskování 
(léčené oko vykazuje zjevnou mydriázu), 
bylo nutné používat současně s aplikací 
atropinu progresivní nebo bifokální 
brýle (léčené oko neakomoduje), nebylo 
možno zajistit a sledovat snášenlivost pa-
cientů (ta byla často nízká kvůli množství 
nepříjemných vedlejších účinků – nepo-
hodlí, fotofobie, zarudnutí očí, alergická 
reakce, bolesti hlavy). I přes zmíněné 
nedostatky však tyto studie ukázaly, že 
aplikace atropinu snižuje rychlost nárůs-
tu krátkozrakosti, avšak pouze po dobu 
léčby. Po ukončení atropinizace nastává 
výrazný „rebound fenomén“ – v průběhu 
prvního až třetího roku vykazuje léčené 
oko rychlý nárůst vady až do té míry, že 
dostihne oko neléčené. 

Nedávné studie26 pouze potvrdily 
původní závěry. Růst myopie byl sku-
tečně účinně snížen při kontinuální atro-
pinizaci, nicméně po ukončení terapie 
nastal výrazný nárůst vady a u většiny 
subjektů z léčené skupiny došlo během 
jednoho až dvou let k tak rychlému vý-
voji, že se jejich hodnoty vady vyrovnaly 
s hodnotami myopie ve skupině bez 
terapie (během 2leté léčby byl zazna-
menán nárůst nižší o 0,92 dpt, během 
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následujícího roku došlo k nárůstu 
o 0,76 dpt).

Celkový pohled na mechanizmus 
účinku atropinu se díky novým výzku-
mům také změnil. Zatímco ještě done-
dávna se věřilo, že jeho efekt na zpoma-
lení postupu myopie je dán potlačením 
akomodace, dnes se ukazuje, že atropin 
potlačuje přenos specifických molekul 
ze zadního pólu retiny přes choroideu 
do skléry. Zmíněné molekuly mají za úkol 
podporovat uvolnění sklerálních kolagen-
ních vláken tak, že se mohou protahovat 
a zadní pól oka se tak může prodloužit, 
aby dosáhl k obrazové rovině. Podrobná 
role těchto látek byla důkladně zkoumána 
a výsledky byly prezentovány Penhou 
a Schaeffelem v roce 2011.27 V jejich studii 
bylo prokázáno, že intravitreálně apliko-
vaný inzulin dokáže u očí kuřat procházet 
sítnicí, cévnatkou a působit na sklerální 
tkáň. Zvířata, kterým byl inzulin injikován, 
vykazovala vyšší nárůst myopie při apli-
kaci rozptylných čoček oproti kontrolní 
skupině se stejnou korekcí, ale při aplikaci 
fyziologického roztoku.

U lidí byl s podobným úspěchem jako 
v případě atropinu využit další blokátor 
muskarinových receptorů – pirenzepin. 
Bartlet28 prokázal shodný efekt na snížení 
růstu myopie během léčby, avšak stejně 
jako atropin nebyl nikdy v praxi výrazněji 
rozšířen kvůli nežádoucím účinkům. 

Modulace tvaru 
obrazového pole

V návaznosti na teorii periferního 
hyperopického defokusu a jeho význam 
pro růst myopie se objevují nové pří-
stupy ke korekci myopie. Principem je 
modulace obrazového pole tak, aby byla 
zachována osová ostrost a zároveň byly 
periferní části obrazového pole posunuty 
směrem do oka, tedy aby byl vyloučen 
hyperopický defokus a případně byl 
změněn na myopický (obr. 11). Tohoto 
efektu lze dosáhnout pomocí progre-
sivních brýlových čoček, dvouzónových 
kontaktních čoček nebo ortokeratologií. 

Bifokální a progresivní brýlové čoč-
ky (PALs – Progressive Addition Lenses)  

Kromě tradičního použití ke korekci 
presbyopie mohou být bifokální a pro-
gresivní brýlové čočky využity u dětí s in-

suficiencí akomodace a esoforií do blízka 
ke snížení zrakové zátěže do blízka. Již 
před lety se objevila svědectví o tom, že 
tato korekce brzdí rozvoj krátkozrakosti,  
některým mladým klientům s progresivní 
myopií byly proto tyto čočky předepi-
sovány, případně byly předepisovány 
slabší rozptylné čočky pro práci na blíz-
kou vzdálenost. Tento předpoklad měla 
prověřit studie COMET.29 Studie skutečně 
prokázala výhodnost progresivních čoček, 
avšak pouze u těch dětí, které vykazovaly 
vyšší insuficienci akomodace. Skupina dětí 
používající progresivní brýlové čočky vyká-
zala nižší nárůst myopie oproti kontrolní 
skupině korigované jednoohniskovými 
čočkami. Úspěch ve skupině myopických 
dětí s normální akomodací byl však velmi 
nízký. Výsledky vyvolaly diskuzi o tom, zda 
byl popsaný efekt způsoben snížením po-
třeby akomodace, nebo zda je to výsledek 
snížení periferního defokusu díky zóně 
adice. Druhá fáze studie nazvaná COMET 2 
by měla tuto otázku objasnit. Zajímavým 
nálezem byl také fakt, že významný efekt 
snížení růstu vady byl pozorován pouze 
během prvního roku studie. Pokud by 
progresivní čočky snižovaly nárůst myopie 
díky snížení hyperopického defokusu při 
pohledu do blízka, pak by měl být pozoro-
ván kumulativní léčebný efekt během celé 
tříleté doby studie, protože předpokládaný 
myopizující stimul byl snížen po celou 
dobu léčby. Navíc i přes potvrzení nižšího 
nárůstu myopie je otázkou, do jaké míry 
je efekt užitečný. Snížení nárůstu bylo 
ve studii COMET udáváno o 0,28 dpt, v jiné 
studii30 o 0,20 dpt v průběhu 3 let. 

Nicméně zůstává jasné, že forie 
do blízka je významným faktorem. Zejmé-
na esoforie do blízka se často vyskytuje 
v kombinaci s insuficiencí akomodace 
a může tak představovat spouštěcí faktor 
pro růst myopie. Některé studie tedy 
začaly experimentovat s použitím bifo-
kálních brýlových čoček v kombinaci 
s prizmatickou korekcí.31 Výsledky ukazují 
na výhodu prizmatické korekce s bází do-
vnitř (nazálně), což není zcela konzistentní 
s myšlenkou snížení esoforie. V této kon-
krétní studii byl nárůst myopie nejmenší 
ve skupině s prizmatickými bifokálními 
čočkami, vyšší nárůst byl zaznamenán 
ve skupině s klasickými bifokálními 
čočkami a k nejvyššímu nárůstu došlo 
u očí korigovaných jednoohniskovými 
čočkami.

 
Ortokeratologie 
Již v samých počátcích ortokeratolo-

gie byly zaznamenány důkazy o tom, že 
tato technika nejen koriguje nízký stupeň 
myopie, ale také zpomaluje její vývoj. 
Většinou se však ukázalo, že efekt zpo-
malení progrese mizí po ukončení terapie 
a myopie pak postupuje rychleji, takže 
dosáhne stejné míry jako u neléčených 
jedinců. Jakmile se však objevila teorie 
periferního sítnicového rozostření, začalo 
se o ortokeratologických kontaktních 
čočkách znovu uvažovat jako o možném 
způsobu zpomalení růstu myopie. 

Rozsáhlé svědectví o této pro-
blematice podal Queirós.32 Srovnává 
centrální a periferní refrakci po tzv. 
rohovkové refrakční terapii pomocí 

Nekorigovaná myopie Tradiční korekce Optimální korekce?

obr. 11  Srovnání obrazového pole u nekorigované myopie, tradičně korigované myopie a myopie 
korigované podle strategie modulace periferního defokusu.13 Levé schéma ukazuje pozici a tvar 
obrazového pole pro vzdálené objekty u nekorigované myopie. Prostřední schéma zachycuje 
situaci s tradiční korekcí, která poskytuje ostrý osový obraz, ale neupravuje relativní hyperopii, 
jež obvykle vzniká v periferii. Obrázek vpravo zdůrazňuje základní cíl strategie periferního 
defokusu, tzn. poskytnout ostrý centrální obraz a zároveň vyloučit takové periferní rozostření, 
které podporuje růst oka, a naopak navodit myopický defokus v periferii, který normálně brzdí 
další prodlužování oka.
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ortokeratologických kontaktních čoček 
(Corneal Refractive Therapy, CRT). Výsled-
ky shrnuje tak, že CRT mění tvar periferní 
refrakce žádoucím způsobem. V rozsahu 
centrálního zorného pole (do 25°) korigu-
je myopii, zatímco od 25° dále způsobuje 
naopak posun obrazového pole ve směru 
k myopii (myopický posun, obr. 12). 

Podobnou práci předložil Kang,33 kte-
rý srovnává vliv ortokeratologie a denní-
ho nošení RGP čoček na periferní refrakci. 
Zatímco u RGP čoček v denním režimu 
nošení nedošlo k žádné změně v centrální 
ani periferní refrakci, u ortokeratologie byl 
po tříměsíčním používání patrný posun 
v periferní refrakci z relativní periferní hy-
permetropie na periferní myopii. Centrál-
ní refrakce (20° zorného pole) přitom byla 
významně méně myopická. Hirakota34 
v roce 2012 zveřejnil výsledky pětiletého 
sledování axiální délky oka u myopických 
dětí nosících jednoohniskovou sférickou 
korekci a dětí podstupujících ortokera-
tologickou léčbu. Po sledovacím období 
dosáhl rozdíl v axiální délce oka v obou 
skupinách statisticky významného roz-
dílu ve prospěch ortokeratologie (nárůst 
v axiální délce oka 0,99 ±0,47 mm vs. 1,41 
±0,68 mm).

Ortokeratologické kontaktní čočky 
mění tvar rohovky, což ovlivňuje průběh 
obrazového pole. Hyperopický periferní 
defokus může být změněn na myopický. 
Ortokeratologické kontaktní čočky tak 
mohou působit zpomalení růstu myopie. 
Na druhé straně však jejich používání 
přináší četná rizika, zejména infekce oka.

Dvouohniskové měkké kontaktní 
čočky (Dual-Focus Contact Lenses)        
Další metodou modulace periferního 
sítnicového defokusu bylo použití měk-
kých kontaktních čoček s bifokálním 
účinkem. Standardní bifokální kontaktní 
čočky však nebyly pro tento účel zcela 
vhodné, protože vytvářejí dva oddělené 
obrazy (dálka, blízko). Namísto nich byly 
navrženy kontaktní čočky speciální kon-
strukce, jejichž centrální část obsahuje 
korekci axiální vady do dálky, zatímco 
periferní prstenec má adici přibližně 
2,0 dpt. V tomto případě není periferní 
část striktně určena pro dívání do blízka 
či do dálky, pouze slouží pro periferní 
refrakci v okamžiku, kdy oko akomoduje 

na blízký předmět (v periferní sítnici 
vytváří myopický defokus).

Zkušenosti s tímto druhem kontakt-
ních čoček popisuje nedávná studie 
Anstice a Phillipse.35 Jejich výsledky 
u 14letých dětí jsou slibné. Ve zkoumané 
skupině došlo během 10 měsíců sle-
dování ke snížení růstu myopie o 30 % 
na oku, kde byla aplikována dvouohnis-
ková kontaktní čočka, oproti oku, které 
bylo korigováno jednoohniskovou čoč-
kou. U dětí byl zjištěn nižší nárůst axiální 
refrakce (–0,44 ±0,33 dpt) ve srovnání 
s nárůstem (–0,69 ±0,38 dpt) u očí ko-
rigovaných jednoohniskovou kontaktní 
čočkou do dálky. Nižší byl také nárůst 

axiální délky oka (0,11 ±0,09 mm vs. 0,22 
±0,1 mm). Čočky dětem zajišťují normál-
ní zrakovou ostrost do dálky i do blízka 
a nesnižují kontrastní citlivost. Výsledky 
ukazují, že dvouohniskové měkké kon-
taktní čočky u dětí vytvářejí v periferní 
části sítnice trvalý myopický defokus, 
což může fungovat jako inhibitor růstu 
krátkozrakosti. 

Podobně Sankaridurg36 shrnuje, že 
po ročním používání dvouzónových kon-
taktních čoček byl nárůst myopie o 33 % 
nižší ve srovnání s kontrolní skupinou 
korigovanou brýlovými čočkami. Jeho 
výsledky podporují hypotézu, že snížení 
periferní hyperopie může ovlivnit vývoj 

Ortokeratologická čočka

Změna tvaru obrazové roviny

obr. 12  Princip funkce ortokeratologie (CRT – Corneal Refractive Therapy)

obr. 13  Princip optického zobrazení měkkou multifokální čočkou MySight® (CooperVision) pro ovlivnění 
růstu myopie
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axiální (centrální) refrakce a zpomalit tak 
progresi myopie. 

N a  k o n c e p t  m u l t i f o k á l n í c h 
čoček rychle zareagovala společnost 
CooperVision, která na americkém trhu 
nedávno uvedla měkkou kontaktní čočku 
MySight®. Jde o měkkou multifokální 
čočku určenou pro kontrolu růstu 
krátkozrakosti (obr. 13).

Tento přístup je však stále čerstvou 
novinkou a žádné dlouhodobější (ales-
poň tříleté) klinické výsledky zatím nejsou 
k dispozici. Na Mezinárodní konferenci 
o krátkozrakosti (13th International 
Myopia Conference, Tübingen, Němec-
ko) v roce 2010 byly popsány i případy 
návratu vady po terapii dvouzónovými 
čočkami a snížení účinnosti v čase. Navíc 
existují i skeptické pohledy na věc. Růst 
myopie jako odpověď na indukovaný 
hyperopický defokus se pravidelně 
uplatňuje u zvířat, nicméně u lidí se ji 
nepodařilo přesvědčivě prokázat. Stejně 
tak je nezpochybnitelná role periferní 
sítnice u zvířat, avšak u lidí zatím nemáme 
přímý důkaz o tom, že je periferní defokus 
významnějším signálem pro růst oka než 
foveální rozostření.37 

Podkorigování
Další možností, jak ovlivnit myopii, 

je korekce myopie nižšími hodnotami 
korekčních pomůcek, než je aktuální 
refrakce oka, tzn. podkorigování vady. 
Studie, které se zaměřily na podko-
rigování a jeho vliv na růst myopie, 
ukazují velmi rozporuplné výsledky. 
Chung38 korigoval skupiny myopic-
kých dětí na obou očích o přibližně 
+0,75 dpt nižší hodnotou (cílová VA 
6/12) po dobu 2 let. Výsledkem byl 
rychlejší růst myopie oproti skupině 
plně korigovaných myopů. Myopický 
defokus tedy u myopických dětí zrych-
luje progresi vady. 

Na druhé straně Phillips39 použil 
brýlovou korekci monovision u dětí 
s cílem snížit akomodační zátěž u oka 
korigovaného do blízka. Ve všech 
případech děti akomodovaly na čtení 
okem korigovaným do dálky. Oko 
korigované do blízka bylo vystaveno 
permanentnímu myopickému defoku-
su, a to při všech úrovních akomodace. 
Progrese myopie v oku korigovaném 

do blízka byla významně nižší než 
u oka korigovaného do dálky (rozdíl 
0,36 dpt/rok).

Skleroplastika a sklerální 
crosslinking

Skleroplastika jako léčba vysoké 
progresivní myopie je známá již ze 
70. let minulého století. Princip spočívá 
ve zpevnění skléry pomocí štěpů, čímž 
se zabrání prodlužování oka. V České 
i Slovenské republice má skleroplastika 
poměrně silnou tradici a její účinnost 
byla prokázána několika studiemi.40,41 

Nové možnosti zpevnění rezistence 
skléry představuje sklerální crosslinking. 
Wollensack42,43 testoval účinnost cross-
linkingu vyvolaného fyzikální cestou 
(aplikace riboflavinu + ozáření UVA 
světlem) a chemickou cestou (aplikace 
roztoku glyceraldehydu) a potvrdil účin-
nost obou způsobů na zpevnění skléry  
(29% účinnost u riboflavinu + UVA, 
34% u glyceraldehydu). Následně sle-
doval stabilitu zpevnění skléry v čase 
po crosslinkingu s glyceraldehydem 
aplikovaným formou parabulbárních in-
jekcí do králičích očí. V rámci 8měsíčního 
sledování prokázal významné zlepšení 
biomechanických vlastností skléry (ul-
timate stress o 300 % a Youngův modul 
pružnosti o 550 %). Při histologii nebyly 
pozorovány žádné vedlejší účinky. Tato 
metoda by mohla být účinnou léčbou 
vysoké progresivní myopie. 

Závěr

Celosvětově rychlý nárůst výsky-
tu myopie potvrzuje domněnku, že 
krátkozrakost není pouze geneticky 
determinovanou záležitostí. V četných 
experimentech jak na zvířecích, tak 
na lidských očích bylo zjištěno několik 
environmentálních faktorů, které ovliv-
ňují rozvoj krátkozrakosti. Mezi jinými je 
to například čas strávený venkovními 
aktivitami, specifické spektrální složení 
světla, čas strávený čtením a hyper- 
opický sítnicový defokus během práce 
do blízka díky sekundárním faktorům, 
jako je esoforie do blízka a insuficience 
akomodace. Všechny výše uvedené 
faktory mohou být zodpovědné za na-

rušení procesu emetropizace lidského 
oka a mohou vést k rozvoji myopie.

V tomto článku byly naznačeny 
některé aktuální přístupy k problema-
tice růstu myopie včetně optických 
a farmakologických metod. Ovlivňování 
růstu myopie optickými metodami 
(kontaktními a brýlovými čočkami) je 
velmi atraktivní koncept, a pokud by 
byl potvrzen, znamenal by pro naši 
profesi skvělou příležitost, jak přispět 
ke zlepšení zraku celé populace. Nyní 
je potřeba provést rozsáhlé studie, 
které plně objasní efekt sítnicového 
rozostření na růst myopie. Prozatím 
lze doporučit pečlivou volbu strategie 
založenou na individuálním přístupu, 
protože každá z metod má své výhody 
a nevýhody a je složité obecně určit, 
která je nejlepší (obr. 14). Významná je 
důsledná kontrola vidění do blízka, hod-
nocení schopnosti a kvality akomodace 
u mladých myopů společně s doporu-
čením zrakové hygieny. Budoucnost 
kontroly myopie spočívá v dokonalém 
pochopení mechanizmu vývoje vady 
a návrhu komplexního systému léčby, tj. 
využití doplňujících se strategií optické 
korekce a environmentálního chování.

Mgr. Jitka Bělíková
Katedra optometrie a ortoptiky, 

LF MU v Brně
jitka.belikova@gmail.com

Seznam odkazů na odbornou literaturu si můžete 

vyžádat u autorky, e-mail: jitka.belikova@gmail.com

Účinnost různých strategií na zpomalení 
růstu myopie 
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obr. 14  Relativní účinnost jednotlivých optických 
metod při ovlivňování růstu myopie.13 

Údaje na horizontální ose jsou v %.
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Pobyt v nemocnici 
nebo jiném 
zdravotnickém zařízení

Používání kompenzačních 
pomůcek

Větš ina nevidomých používá 
ve svém každodenním životě řadu 
kompenzačních pomůcek, které jim 
usnadňují vykonávání různých činnos-
tí. Tyto pomůcky jsou buď zvukové, 
nebo hmatové. Dodnes řadu lidí pře-
kvapí, že nevidomí mohou používat 
počítač. Umožňuje jim to hlasový 
nebo hmatový výstup. V případě 
hlasového výstupu čte počítač text 
a náhradními textovými popisy opat-
řené grafické prvky. Hmatový výstup 
(Braillský řádek) poskytuje totéž, ale 
na hmatném displeji prostřednictvím 
Braillova písma. 

Dalšími ozvučenými pomůckami 
jsou např. mobilní telefon, hodinky, 
indikátor vodní hladiny (pro nalévání 
nápojů). Mezi kompenzační pomůcky 
využívající hmat patří především bílá 
hůl. Do pobytového zařízení si nevidomý 
pacient může vzít některé kompenzační 
pomůcky s sebou, personál by tím tedy 
neměl být zaskočen.

Orientace mezi lidmi      
Nevidomý pacient si nepřečte ce-

dulku na plášti ani nerozezná lékaře 
či zdravotní sestru podle uniformy. Při 
komunikaci s nevidomým je tedy nut-
né se vždy představit. Své blízké a lidi, 
se kterými se často setkávají, rozeznají 
nevidomí podle hlasu. V nemocnici se 
však setkají s řadou nových lidí a rozli-
šení podle hlasu pro ně může být velmi 
obtížné. Proto je dobré, aby se zdravot-

ník představil opakovaně vždy, když 
s nevidomým hovoří. Když zdravotník 
mluví k nevidomému, měl by ho oslovit 
na začátku jménem, aby dotyčný poznal, 
že informace je určena právě jemu. 
V méně přehledných situacích (hlučné 
prostředí, více lidí pohromadě) může 
být oslovení doplněno taktním dotekem 
na předloktí či paži nevidomého, nikoliv 
však rázným uchopením, které působí 
nepříjemně a u někoho může vyvolat 

ZAJÍMAVOSTI

nevidOmý 
pacient 
ve zdravotnickém zařízení

5. část

Jak přistupovat k pobytu nevidomého 
pacienta ve zdravotnickém zařízení

 z Počítejte s tím, že nevidomý pacient bude potřebovat z důvodu svého 
handicapu specifickou pomoc.

 z To však nic nemění na základním faktu, že nevidomý pacient je rovno-
právný člověk s právem rozhodovat o svých záležitostech.

 z Největší problémy bude mít nevidomý pacient pravděpodobně se 
získáváním informací a samostatným pohybem.

 z Žádné pobytové zařízení nejspíš nebude ideálně bezbariérové. Každý 
nevidomý má však své individuální schopnosti, jak bariéry zvládat. Spo-
lupracujte s ním tak, aby mohl být v co největší míře samostatný. Tam, 
kde potřebuje pomoc, poskytněte mu ji.

 z Domluvte se s nevidomým pacientem, abyste zjistili jeho možnosti 
a potřeby. To pak povede k lepšímu porozumění na obou stranách.



  55

úlek a stres. Při ukončování rozhovoru 
s nevidomým (obzvláště ve skupině lidí) 
nebo při odcházení z místnosti, kde nevi-
domý zůstává, je dobré tyto skutečnosti 
oznámit, např. „odcházíme“ nebo „teď už 
se obracím na vašeho souseda“. Každý 
nevidomý nejspíše zažil nepříjemnou 
situaci, kdy hovořil k osobě, která od něj 
ve skutečnosti již odešla.

Lékařské úkony
Z lékařských vyšetření mívají pacienti 

často obavy. Ty jsou o to větší v případě, 
kdy pacient netuší, co se právě děje, ani 
co se dít bude. Zde je velmi důležité, 
aby zdravotník nevidomého informoval 
více než jiné pacienty, včetně popisu 
toho, co probíhá, ale nevidomý to nevidí: 
lékař prohlíží zprávu, chystá se použít 
nějaký nástroj, zdravotní sestra chystá 
infuzi. Zejména by měl s dostatečným 
předstihem upozornit na okamžik, kdy 
bude následovat zákrok (např. aplikace 
injekce), aby to nevidomý pacient věděl 
předem a nelekl se. Při zanedbání dosta-
tečně věcného a dobře načasovaného 
popisu chystaného úkonu může v někte-
rých případech dojít k úrazu, poškození 
materiálu či techniky.

Přítomnost vodicího psa
v pobytovém zařízení

Možnou přítomnost vodicího psa je 
nutno řešit dříve, než k pobytu pacienta 
dojde. Přítomnosti psa mohou bránit 
hygienické důvody, zejména v případě 
nemocnic. U ostatních pobytových 
zařízení (lázně, rehabilitační zařízení) 
je situace různá. Zkušenosti držitelů 
vodicích psů jsou velmi individuální. 
Záleží jak na vstřícnosti daného zařízení, 
tak na přístupu majitele vodicího psa. 
Zejména v lázních se vyskytuje specific-
ký problém tam, kde pobývá klientela 
z muslimských zemí, kde je pes pova-
žován za nečisté zvíře. Na nepochopení 
někdy narážejí držitelé vodicích psů, 
kteří chtějí mít při pobytu v zařízení jak 
průvodce, tak vodicího psa. Přítomnost 
vidícího průvodce odůvodňují pomocí, 
kterou pes nezastane (čtení, orientace 
v neznámém prostředí, pomoc při vy-
řizování různých záležitostí). Zároveň se 
obávají dlouhodobě opustit psa, o které-
ho se zavázali celodenně pečovat a který 

při dlouhodobém odloučení zapomíná 
své návyky. Hlavním důvodem, proč 
by zdravotnické zařízení mělo umožnit 
přítomnost vodicího psa, je větší samo-
statnost a psychická pohoda nevido-
mého pacienta. Obojí je prospěšné jak 
nevidomému pacientovi, tak personálu 
pobytového zdravotnického zařízení. 

Vodicí pes 
ve zdravotnickém 
zařízení

Pro určitou část nevidomých se 
vodicí pes stal nedílnou součástí jejich 
života. I když nemůže sloužit jako náhra-
da zraku (za což je někdy považován), 
je pomocníkem pro samostatný pohyb 
a prostorovou orientaci. Navíc se také 
stává každodenním společníkem.

Podle vyhlášky MPSV 182/1991 Sb., 
je v České republice vodicí pes uznán 
jako kompenzační pomůcka, na jejíž 
pořizovací cenu (výdaje spojené s vý-
cvikem a odevzdáním vodicího psa) 
lze získat finanční příspěvek až do výše 
obvyklých nákladů. Úplně nebo prak-
ticky nevidomému vlastníkovi vodicího 
psa může navíc pověřený obecní úřad 
poskytnout příspěvek na krmivo ve výši 
800 Kč měsíčně.

Ohledně přístupu vodicích a asi-
stenčních psů do veřejných prostor 
existuje doporučení veřejného ochránce 
práv ze dne 10. 8. 2010, v němž je např. 
uvedeno:

„Kompenzační pomůckou může 
být i pes se speciálním výcvikem. Pes 
nahrazuje zdravotně postiženým oso-
bám pomoc druhých osob, aby mohly 
plně využívat práva na nezávislý způsob 
života, jakož i osobní mobilitu (...) Přístu-
pu psů do zdravotnických zařízení by (...) 
mohla bránit hygienická a epidemiolo-
gická opatření, avšak tento aspekt není 
výslovně řešen. Zároveň jsou omezující 
opatření legitimní pouze v určitých pro-
storách zdravotnických zařízení.“

Pokud jde o přístup nevidomého 
s vodicím psem do zdravotnického 
zařízení, velice záleží na dobré komu-
nikaci a vzájemném pochopení obou 
stran – jak zdravotnického personálu, 
tak i majitele vodicího psa.

Jaká jsou možná kritéria pro rozho-
dování zdravotnického zařízení o tom, 
zda umožní vstup vodicímu psovi:
•	 Existují závažné hygienické důvody 

pro omezení pobytu psa?
•	 Je pes čistý?
•	 Je pes poslušný a dostatečně „ovla-

datelný“ svým majitelem?
•	 Je možné, aby byl nevidomý klient 

na pokoji sám a pes tak nerušil 
ostatní pacienty?

Další informace o problematice 
vodicích psů najdete např. na webové 
stránce Klubu držitelů vodicích psů 
http://kdvp.braillnet.cz/.

Převzato z publikace 
„Váš nevidomý pacient“.

Vydal Okamžik – sdružení pro podporu 
nejen nevidomých, 2010.

Autoři: Ing. Miroslav Michálek, 
PhDr. Petr Vojtíšek, Mgr. Jana Vondráčková

www.okamzik.cz

Pokračování příště.

Proč umožnit vstup 
vodicímu psovi 
s jeho nevidomým 
pánem?

 z Nevidomý pacient – držitel 
vodicího psa – s ním bude 
samostatnější, což bude 
znamenat menší zátěž pro 
zdravotnický personál.

 z Mezi majitelem a psem bývá 
obvykle silné pouto. Delší 
odloučení znamená pro pa-
cienta psychickou zátěž.

 z Majitel vodicího psa se v sou-
vislosti s finančním příspěv-
kem na jeho pořízení zavázal, 
že o něj bude celodenně 
řádně pečovat.

 z Při dlouhodobém odloučení 
zapomíná vodicí pes své ná-
vyky a může se tak znehod-
nocovat jeho výcvik.
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ZE ŽIVOTA ŠKOL

Stáž učitelů pražské školy 

v nOrimberKu
Naše škola (Vyšší odborná 

škola zdravotnická a Střed-
ní zdravotnická škola, Praha 1, 
Alšovo nábřeží 6, pozn. red.) je 
zapojena do programu Eras-
mus, měly jsme proto s kole-
gyní Yvonnou Weissovou mož-
nost v rámci tohoto programu 
navštívit v květnu loňského 
roku společnost Eschenbach 
Optik v Norimberku. Jednalo se 
o pětidenní pracovní stáž.

Firmu založil v roce 1913 Josef 
Eschenbach. V současnosti firmě v No-
rimberku patří dvě budovy. V první 
z nich sídlí nové technologické centrum 
vystavěné v roce 1996, v němž jsou 
optimální podmínky pro vývoj a výrobu 
optických čoček. Druhá budova slouží 
administrativě a logistice.

Společnost Eschenbach Optik se 
zabývá výzkumem a výrobou optických 
čoček, jež nacházejí uplatnění zejména 
v těchto oblastech:
•	 Pomůcky pro slabozraké (lupy 

ruční, kapesní, lupy hands-free 
stojánkové, lupy s osvětlením, lupy 
elektronické, televizní, s digitální 
technikou, speciální brýlové čočky, 
hlavové lupy a předsádky, hyper- 
okuláry).

•	 Čočky pro medicínu a výzkum 
(osvětlení, mikroskopy, vyšetřovací 
přístroje).

•	 Čočky pro optiku pro volný čas 
(dalekohledy mono i binokulární, 
divadelní kukátka, teploměry, ba-
rometry, hygrometry mechanické 
i digitální, meteostanice, sluneční 
předvěsy a filtry).

•	 Příslušenství různých čidel, 
vč. solárních.

•	 Optické elementy pro automo-
bilový průmysl.
Všechny čočky jsou vyráběny v plas-

tovém provedení z materiálů PMMA 
a PC. 

Svůj drahocenný čas nám při naší 
návštěvě věnoval pan Winkler, který 
nás zasvěceně prováděl jednotlivými 
pracovišti závodu na výrobu optických 
čoček pro různé účely. Patří mu za to 
náš velký dík. 

Na konci naší stáže jsme se seznámi-
ly s průběhem expedice výrobků. Záro-
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veň jsme si mohly prohlédnout několik 
aktuálních kolekcí brýlových obrub.

Měly jsme možnost projít si pro-
ces výroby, který zahrnuje následující 
postupy.
•	 Příprava forem (nejnáročnější 

část procesu výroby) – jedná se 
o velmi přesnou práci. V podzemí 
je např. umístěno zařízení pro 
výrobu přesných forem, které má 
integrovanou kompenzaci seis-
mických změn (výbuchů, zemětře-
sení, chvění, a to i v jiných částech 
zeměkoule).

•	 Tlakové vstřikování materiálu 
do přesně připravených forem 
(granule  tavenina  vstřik 
do dutiny formy  zchlazení  
otevření formy a vyjmutí výrobku).

•	 Případné použití moderní metody 
free-form.

•	 Montáž do objímek, pouzder, 
eventuálně montáž osvětlení, 
zdroje energie, elektronických 
součástek.

•	 Balení.
•	 Distribuce.

Naše největší poděkování patří 
Reinhardu Brunnerovi, jednateli spo-
lečnosti Eschenbach Optik v Praze, 
který nám celou stáž zprostředkoval, 
a se svým kolegou Jiř ím Markem 
se nám v Norimberku věnoval. Pan 
Brunner nám také na jedno odpo-
ledne domluvil prohlídku historic-
kého centra Norimberka s českou 
průvodkyní ,  která nás seznámila 
s historií i současnou kulturou života 
ve městě. 

V rámci stáže jsme v Norimberku 
rovněž navštívily několik očních optik, 
na které by se výhledově naše škola 

mohla obrátit při hledání zahraniční 
praxe pro své studenty z VOŠ.

Během stáže jsme s panem Brunne-
rem domluvily více způsobů spolupráce 
s naší školou, z nichž některé již byly rea-
lizovány. Firma například poskytla škole 
dar v podobě acetátových destiček 
a aktuálních katalogů, v září loňského 
roku byl dále zorganizován celodenní 
cyklus přednášek pro 4. ročník SZŠ 
o výrobcích firmy a o marketingu v oční 
optice.

Jsme velmi rády, že jsme spolu-
práci školy s firmou zprostředkovaly 
a doufáme, že se bude do budoucna 
dále rozvíjet.

  
Pavla Ghlimová

VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 6, Praha 1
ghlimova@szspraha1.cz

Foto: z archivu autorky
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VELETRHY

Mezinárodní veletrh oční optiky, 
optometrie a oftalmologie OPTA 2013 
je již za dveřmi. Od pátku 22. února 
do neděle 24. února se v pavilonu B 
brněnského výstaviště budete moci 
seznámit s novinkami oborů oční optiky, 
optometrie a oftalmologie. Své produkty 
bude prezentovat na sto vystavovatelů 
a zastoupeno bude více než sto pa-
desát značek. Díky brzkému termínu 
je OPTA tradičně ideálním místem pro 
představení evropských či světových 
novinek a premiér. Spolupořadatelem 
veletrhu je Společenstvo českých optiků 
a optometristů, partnery jsou Optická 
únia Slovenska a Česká kontaktologická 
společnost.

Bonusy pro odborné 
návštěvníky

Pro odborné návštěvníky pořadatelé 
připravili celou řadu zajímavých nabídek, 
které by byla škoda nevyužít. První z nich 
je OPTA – klubová karta. Členové Spo-
lečenstva českých optiků a optometristů 
jako spolupořadatele akce a Optické 
únie Slovenska jako partnera veletrhu 
ji obdrží automaticky. OPTA – klubová 
karta opravňuje držitele ke vstupu na ve-

letrh zdarma, a to ve dnech 22.–23. 2. 
od 9.00 do 19.00 hodin, v neděli 24. 2. 
pak od 9.00 do 13.00 hodin. Platnost 
karty je dva roky, bude tedy platit i pro 
OPTU 2014. Další výhodou držitelů 
OPTA – klubových karet je wi-fi zdarma 
po dobu jedné hodiny.

Pokud nejste členy SČOO anebo 
OÚS, nemusíte zoufat. Na webových 
stránkách veletrhu OPTA naleznete 
možnost registrace pro návštěvníky, 
která vám – po vyplnění registračního 
formuláře – umožní vstup na veletrh 
zdarma. Po vytištění potvrzovacího 
dokumentu s čárovým kódem můžete 
na veletrh přijít kterýkoli den a projít 
rovnou turnikety. Odpadá tak zdlouhavé 
vyměňování na pokladnách. Samozřej-
mě existuje také možnost zakoupit si 
vstupenku na místě bez registrace, její 
cena je 300 Kč.

Přijeďte na OPTU 
pohodlně a bez starostí!

Plánujete navštívit veletrh OPTA 
a vrásky na čele vám přidělává počasí či 
stav dálnice D1? Připravili jsme pro vás 
možnost, jak se do Brna dostat pohodl-
něji a zdarma. Pro odborné návštěvníky 

ze vzdálenějších regionů jsou připraveny 
autobusové zájezdy na veletrh OPTA. 
Všechny jsou organizovány na sobotu 
23. 2. a pro všechny účastníky bude 
připraveno malé občerstvení. Všechny 
autobusy se vracejí večer zpět. Nutnou 
podmínkou pro účast na zájezdu je buď 
OPTA – klubová karta, anebo předre-
gistrace na veletrh. Přihlásit se můžete 
do 10. 2. 2013. 

Seznam měst s termínem odjezdu 
autobusu naleznete zde: http://www.
bvv.cz/opta/opta-2013/aktuality. 

Využijte tuto jedinečnou příle-
žitost i pro své partnery či zaměst-
nance!

Vystavovatelé  
a jejich novinky

Mezi vystavovateli nebude chybět 
například firma OCULUS, která před-
staví – mimo dalších přístrojů, jako 
jsou automatické fokometry, auto-
refraktokeratotonometry, bezkontaktní 
tonometry – také naprostou novinku: 
topograf OCULUS Keratograph 5. Další 
z tradičních vystavovatelů, společ-
nost RODENSTOCK, láká návštěvníky 
na nové kolekce brýlových obrub plné 

veletrh Opta
s novými výhodami 
pro návštěvníky
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barev a atraktivního designu, zajímavé 
modely přístrojového vybavení značek 
Rodenstock a WECO a v neposlední 
řadě inovace a zajímavé trendy v ob-
lasti brýlových čoček a jejich vývoje. 
Na stánku firmy FEBA s.r.o. Turnov bude 
možno prohlédnout si unikátní kolekci 
ultralehkých polarizačních slunečních 
brýlí netradičních tvarů, vyráběných 
za použití speciálních technologií z ti-
tanu a chirurgické oceli, jež nese název 
Exclusive Sunglasses. Z naprosto jiných 
materiálů budou obruby na stánku 
společnosti FUNFORSUN s.r.o., která 
bude na veletrhu OPTA prezentovat 
moderní celodřevěné brýle tří světo-
vých značek. Společnost MAILSHOP 
s.r.o. pak představí špičkové běžecké 
brýle PERFORMER TTR, které zvítězi-
ly ve srovnávacím testu běžeckých 
sportovních brýlí odborného časopisu 
„FOCUS – Das Magazin für den erfolg- 
reichen Augenoptiker“. Na veletrhu 
se budou samozřejmě prezentovat 
také lídři oboru, jako například firmy 
Johnson & Johnson či SAGITTA, AMBG, 
CooperVision, GAFAS, Metzler, New Line 
Optics, Omega Optix, Optika Čivice, 
Optiland, SOVER, HNS Mechanix a další. 
Zastoupeny budou také střední a vyšší 
odborné zdravotní školy, ČVUT v Praze 
a Masarykova univerzita v Brně. V so-
botním doprovodném programu bude 
v Lectures pointu přímo v pavilonu B 
probíhat mimo jiné prezentace nejlep-
ších prací studentů výše zmíněných škol.

Katalog

Další novinka, která je bonusem 
nejen pro návštěvníky, ale také vystavo-
vatele, se týká katalogu vystavovatelů. 
Pořadatelé se rozhodli zvýšit jeho náklad 
tak, aby každý návštěvník obdržel kata-
log již při vstupu do pavilonu B, a to 
zcela zdarma! 

TOP OPTA 2013

Již tradičně se u příležitosti konání 
veletrhu OPTA uskuteční také soutěž 
o nejlepší exponáty – TOP OPTA 2013. 
Pokud budete prezentovat exponáty 

světové úrovně či nejnovější trendy 
v oboru, určitě je nezapomeňte při-
hlásit do této prestižní soutěže. Zvý-
razněným tématem tohoto ročníku je 
práce s počítačem. „Dlouhodobá práce 
s PC klade na oči vyšší nároky než jiné 
lidské činnosti doposud. Vykorigování 
očí s přihlédnutím k pozorování textu 
v konečné vzdálenosti je předpokladem 
k této práci bez rychlého nástupu únavy 
a dalších průvodních jevů, které jinak 
tuto práci ztěžují,“ vysvětluje předseda 
poroty Jiří Panenka.

Také letos mohou o vítězi rozhod-
nout i návštěvníci přímo na veletrhu – 
cena TOP OPTA odborné veřejnosti 
bude vyhlášena v neděli 24. 2. po se-
čtení hlasů z hlasovacího portálu a ná-
vštěvníků veletrhu. Kompletní stanovy 
a přihlášku naleznete na webových 
stránkách veletrhu.

Jak to bude tedy 
na brněnském 
výstavišti vypadat? 

Slavnostní  zahájení  veletrhu, 
spojené s předáváním cen TOP OPTA, 
se uskuteční v pátek 22. 2. v 10.00 
hodin premiérově v kongresovém 
pavilonu E – 2. patro. Jako hlavní host 
vystoupí doc. Ing. Miroslav Ševčík, 
děkan Národohospodářské fakulty 
VŠE Praha a předseda správní rady 
Liberálního institutu. Na pořadu je 
velmi aktuální téma – Hospodářská 
situace ČR a její vliv na podnikání. 
V odpoledních hodinách bude probí-
hat blok témat pro majitele, jednatele, 
společníky a provozovatele optik . 
Odborné přednášky se budou zabývat 
například aktuálními legislativními 
změnami v oboru, rozebírat se bude 
problematika slev v sektoru služeb 
či praktické záležitosti při změně 
majitele optiky. Sobotní doprovodný 
program připravuje spolupořadatel 
veletrhu, Společenstvo českých op-
tiků a optometristů. V 19.30 hodin 
začíná oficiální program AFTERPARTY 
v pavilonu B s celou řadou překvapení.

Jiří Erlebach, tiskové středisko 
a. s. Veletrhy Brno

22.–24. 2. 2013
Brno – výstaviště, pavilon B

Provozní doba pro návštěvníky
pátek 22. 2.: 9.00–19.00 hodin
sobota 23. 2.: 9.00–19.00 hodin
(afterparty 19.30–01.00 hodin)
neděle 24. 2.: 9.00–13.00 hodin

Vstupné 
Vstup na základě OPTA – klubové 
karty – zdarma.
Vstup na základě předregistrace 
na webových stránkách – zdarma.
Základní vstupné pro odborné 
návštěvníky na místě – 300 Kč.

Parkování
EXPOPARKING
Nehlídané, předplacené: 
1 000 Kč/akce + 21 % DPH 
Jednorázové: 20 Kč/hod vč. DPH 
 
Na parkovištích
Nehlídané, předplacené: 
1 000 Kč/akce + 21 % DPH
Jednorázové: 120 Kč/den vč. DPH 
Jednorázové – autobus: 
300 Kč/den vč. DPH



o 22 % širší čtecí zónu  

s plnou addicí  

o 21 % širší zónu na  

pracovní vzdálenost 

přizpůsobení specifické 

pozici uživatelů během 

sledování  

digitálního displeje 

rychlý nárůst addice  

až o 25 % v rámci 

pracovní vzdálenosti   

40 cm - 70 cm

Ve srovnání se standardní 

progresivní čočkou nabízí 

Shamir  
Autograph INTOUCH™ 

Nové řešení
pro nositele multifokálních brýlí 

vyznávajících 

moderní styl života
a aktivně využívajících 

novinek v oblasti 

moderních komunikačních médií

www.opti-project.cz

www.opti-project.sk

NAVŠTIVTE NÁS NA VELETRHU OPTA
...a hrajte s námi...

22.-24. 2. 2013 - stánek č. 015
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KOntaKtní 
čOčKy
pravidelná příloha
časopisu česká oční optika

Na příloze spolupracují:
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 66  Posouzení asférických kontaktních čoček pomocí profilu optické mohutnosti.
 70  Dodržování správných zásad nošení kontaktních čoček.
 72  Jak nositelé vnímají své čočky?
 76  Měkké torické kontaktní čočky.
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KONTAKTNÍ ČOČKY

Téma, které se zdá nevyčer-
patelné: voda z vodovodu 

a kontaktní čočky. V našem 
článku jsou nastíněny odpovědi 
na některé opakující se otázky 
a vyvrácena falešná tvrzení. 
Zvláštní pozornost je věnována 
akantamébě, kterou v roce 2012 
přiřadila Německá protozoolo-
gická společnost k jednobuněč-
ným organizmům.

Úvod

V normě ISO 11978 z března 2000 
bylo v odstavci 4.3, o) stanoveno, že 
v příbalovém letáku každého prostředku 
pro péči o kontaktní čočky musí být uve-
deno, že voda z vodovodní sítě nesmí 
být používána ani k oplachování čoček, 
ani pouzder na čočky. Výrobci těchto 
prostředků pro péči o čočky přirozeně 
začali být podezíráni ze snahy zvýšit 
svoje zisky.

V grémiu, jež je odpovědné za tvor-
bu norem, zasedají jak zástupci výrobců, 
tak ochránci práv spotřebitelů a apliká-
torů kontaktních čoček. Výrobci tak mají 
možnost prosadit jen to, pro co mají 
opravdu dobré argumenty. Jaké to jsou 
argumenty? Jde přitom o bezpečnost 
nositelů kontaktních čoček, nebo o fi-
nanční zisk?

Co obsahuje voda 
z veřejné vodovodní 
sítě?

Tato voda není nikdy sterilní a už 
vůbec ne dezinfikující, vždy jsou v ní 
přítomny různé zárodky rozmanitých mi-
kroorganizmů. Jejich druhy a množství 
závisí na klimatu, přípravě vody, domov-

ní instalaci atd. Také jsou v ní obsaženy 
substance, které v oku a na čočkách 
neradi vidíme – například chlor a vápník. 
Pro nositele měkkých kontaktních čoček 
je navíc nepříznivá hodnota pH vody 
z kohoutku. Pro vodu z veřejné sítě platí 
hygienické předpisy, které se většinou 
týkají především koliformních bakterií.

Pro nositele kontaktních čoček zna-
menají největší problém v souvislosti 
s vodovodní vodou bakterie a améby. 
Menší význam mají plísně a virové 
infekce.

Nebezpečné bakteriální infekce 
v oku vznikají především v teplých ví-
řivých koupelích (whirlpoolech). Trysky 
jsou v nich často nastaveny tak, že 
oplachují i řitní otvor. Hustota zárodků, 
především bakterií E. coli, je proto v teplé 
vodě tak vysoká, že běžně používané 

Kontaktní čočky a

vOda z vOdOvOdu

Téměř v 90 % případů akantamébové infekce jsou po-
stiženými nositelé kontaktních čoček. Následkem může 
být trvalé výrazné poškození vidění až slepota.
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dezinfekční prostředky již nedostačují. 
Čisté bakteriální infekce v oku jsou 
ovšem zpravidla lehce zvládnutelné 
a nezanechávají ani žádné následné 
problémy.

Akantaméby          

Akantaméby představují velký 
a obtížný problém. Jsou příčinou 
závažného postižení oka s těžkými 
následky. Léčení musí nastoupit velmi 
brzy, bohužel počátek účinného léčení 
často oddaluje nesprávná diagnóza. 
Ke stanovení mylné diagnózy může 
dojít z několika důvodů: protože se 
jedná o vzácné postižení, bývá stav 
zaměňován s infekcí virem Herpes 
simplex. Dalším důvodem je inkubační 
doba 14 dnů, někdy i delší. Ačkoliv je 
voda ve veřejné síti ošetřena pouze 
obvyklými metodami dezinfekce (chlor 
a UV), přesto nebývá příčina zvýšené-
ho výskytu akantaméb ve veřejné síti, 
ale v domovní instalaci.

Akantaméby se vyskytují ve dvou 
formách: jako cysty, které velmi dlouho 
přežívají a jsou schopny aktivace, a jako 
aktivní forma – trofozoity.

Akantamébová infekce je poměrně 
vzácná, například ve Švýcarsku je udává-
no 12 případů ročně. V 85–90 % případů 
jsou postiženi nositelé kontaktních 
čoček. Léčení trvá týdny až měsíce. Ná-
sledkem je téměř vždy výrazně snížené 
vidění, někdy i oslepnutí. 

Málo známá je skutečnost, že akanta-
méby se živí bakteriemi a jen ve spojení 
s nimi mohou být aktivní. To znamená, 
že akantamébovou infekci provází 
snadno diagnostikovatelná bakteriální 
infekce. Z toho důvodu nesmí být vodou 
z kohoutku oplachováno ani pouzdro 
na čočky. V pouzdrech se totiž vždy 
vyskytují různé zárodky, proto i tam 
akantaméby nalézají velice dobrou 
živnou půdu.

Ve formě cyst mohou akantaméby 
přežívat téměř neomezeně. Usmrtit je 
může teprve teplota nad 65 °C po dobu 
delší než 30 minut. Ve 3% peroxidu vo-
díku dojde k usmrcení po 7 hodinách. 
Ve stádiu trofozoitů je k usmrcení zapo-
třebí méně než jedna hodina.

K tomu, aby se akantaméba na oku 
usídlila, postačí jen nepatrné poškození 
očního povrchu, což je snazší na rohov-
ce než ve spojivce, protože bezcévná 
rohovka má menší schopnost obranné 
reakce. Jiná tkáň, která by byla bezcévná 
a tak choulostivá, se v živém organizmu 
nevyskytuje, proto je rohovka postižena 
nejčastěji.

Ke vzniku akantamébové infekce 
dochází za následujících podmínek:
•	 voda z veřejného vodovodu,
•	 bakterie,
•	 defekty na povrchu rohovky. 

Z těchto důvodů jsou touto infekcí 
postiženi především nositelé kontakt-
ních čoček.

Samotná voda z kohoutku, napří-
klad při sprchování, nemůže být pří-
činou infekce. Naproti tomu kontaktní 
čočky a pouzdra s usazeninami jsou 
velmi dobrým základem pro infekci. 
K jejímu vzniku přispívá i možnost 
jemného poranění povrchu rohovky 
při dlouhodobém nasazení čočky, 
nebo i po pouhém jemném dotyku 
tvrdé čočky.

Opatření vedoucí 
k minimalizaci rizika 
akantamébové infekce     

Abychom minimalizovali riziko 
akantamébové infekce, musíme mít 
na paměti okolnosti, které riziko zvyšují, 
a jichž se tedy musíme vyvarovat:

1. odražená voda v zásobnících, které 
jsou rozšířeny především v jižních ze-
mích a ve Velké Británii. Ani dlouho pro-
tékající voda tento problém neodstraní. 
Řešením by byl vodní filtr, který by však 
musel být tak jemný, aby zachytil i cysty.

2. ohřátá voda (kvůli růstu zárodků 
a bojleru jako zásobníku vody). Proto 

nikdy neužívejme teplou – a ještě hůře – 
vlažnou vodu.

3. síta, perlátory a usměrňovače 
proudu na vodovodních kohoutcích, 
na nichž se usazuje především váp-
ník – na zdrsnělém povrchu se mohou 
trofozoity akantaméby snadno uchytit.

Použití minerální vody je sporné, 
ani ta totiž není prosta zárodků. Přesto 
je minerální voda s oxidem uhličitým 
nejlepším řešením v případě nouze, 
pokud není možné použít běžné pří-
pravky nebo fyziologický roztok. Pouz-
dro na čočky je třeba vytřít papírovým 
ubrouskem a čočky před nasazením 
ještě jednou opláchnout. Před vynětím 
čočky pouzdro protřepeme, zabráníme 
tak nánosu na čočce. Po vynětí čočky je 
nutno pouzdro okamžitě vyčistit, naplnit 
je roztokem a uzavřít. Nové výzkumy 
prokázaly, že ve vzduchu v koupelnách 
je přítomen vysoký obsah zárodků, proto 
nenecháváme pouzdro nikdy otevřené.

Tato opatření neslouží pouze k tomu, 
abychom se vyvarovali akantamébové 
infekce. Zásadně snižují nejen infekční, 
ale i jiná rizika, která hrozí při použití vody 
z vodovodu. Jedná se o příměsi dalších 
látek, které nepatří ani na kontaktní 
čočku, ani na oko: vápník, chlor, jemné 
kovové částečky z vodovodního potrubí.

Z výše uvedeného vyplývá, že bez-
pečné použití vody z vodovodu při péči 
o kontaktní čočky není možné.

Přeložila prof. MUDr. Blanka Brůnová, DrSc.

Literatura: 

Kovats, I . :  Leitungswasser und Kontaktlinsen,  

DOZ 06/ 2012, str. 74–75

Pouzdra na kontaktní čočky nesmí být nikdy vyplacho-
vána vodou z kohoutku, protože zárodky, které jsou 
v ní přítomny, představují velmi dobrou živnou půdu 
pro akantaméby.
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Klinický specialista společ-
nosti CooperVision Bradley 

Rogers se ve svém článku věnu-
je měnícím se názorům očních 
specialistů na korekci monovi-
sion. 

Podle nedávného výzkumu týkající-
ho se předepisování kontaktních čoček 
je nyní aplikace multifokálních čoček 
využívána mnohem častěji než aplikace 
čoček pro korekci monovision1 a tvoří 
třetinu všech měkkých čoček předepsa-
ných klientům starším 45 let.2

Můžeme se domnívat, že důvodem, 
proč oční specialisté upřednostňují 
multifokální čočky, by mohla být ros-

toucí potřeba účinné korekce, nárůst 
sebejistoty očních specialistů při aplikaci 
multifokálních čoček, zdokonalení jejich 
designu a/nebo zvýšená spokojenost 
klientů s multifokálními čočkami ve srov-
nání s monovision. 

Přestože využívání monovision ustu-
puje, nabízí tento druh korekce některé 
výhody, jako je např. minimální čas strá-
vený s klientem při aplikaci, zachovává 
širokou škálu dostupných parametrů 
čoček, je méně závislý na velikosti pupily 
ve srovnání s multifokálními čočkami 
a úspěšnost se pohybuje mezi 59 a 67 %.3 

V tomto smyslu jsou pro korekci 
monovision vhodné kontaktní čočky 
s plánovanou výměnou, neboť existuje 
velký výběr materiálů a předepsané 

čočky jsou snadno dostupné. I když 
může mít monovision pozitivní efekt 
v raných stadiích presbyopie, s rostoucí 
adicí se mohou některé aspekty vidění 
zhoršovat; u multifokálních čoček se 
tyto problémy neobjevují v takové míře. 

Snížená stereopse

Již dávno bylo zjištěno, že rozost-
řené vidění jednoho oka snižuje kva-
litu stereopse;4,5 tento stav byl rovněž 
prokázán u klientů využívajících čočky 
pro monovision.6 Jistá studie potvrdila 
snížení stereopse u uživatelů čoček pro 
monovision v rozsahu 58 až 96 úhlových 
vteřin, a to úměrně k adici.7 

multifOKální 
kontaktní čočky 
jsou oblíbenější 
než korekce monovision
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Chapman a kol. (2010) dospěli k zá-
věru, že změny chůze u adaptovaných 
uživatelů čoček pro monovision pravdě-
podobně souvisejí se sníženou stereo-
psí, která je o 17 až 87 úhlových vteřin 
nižší.8 Na druhé straně bylo zjištěno, 
že korekce multifokálními kontaktními 
čočkami poskytuje lepší stereopsi než 
korekce monovision.9,10 

Další příklady potíží

Potlačení vjemů u oka s rozostře-
ným viděním při korekci monovision 
je rovněž účinnější za denního světla;11 
dobré vidění málo kontrastního před-
mětu za slabého osvětlení, například 
jídelního lístku v restauraci, může být na-
rušené. Z téhož důvodu může docházet 
ke zhoršenému vidění malých, vysoce 
kontrastních předmětů v noci – klienti 
například vidí světelné kruhy kolem 
pouličních lamp; tento problém je tím 
zřetelnější, čím je rozdíl v dioptrické 
hodnotě u obou očí vyšší.

Dalším příkladem potíží, kterým 
musí uživatel čoček při monovision 
s rostoucí hodnotou adice čelit, je fakt, 
že pro očního specialistu je náročněj-
ší adekvátně korigovat jeho vidění 
na střední vzdálenost bez narušení 
dobrého vidění na dálku či na blízko. 

Tento fakt se ukázal jako zásadní 
u korekce na blízko při hodnotách 
adice vyšších než +2,00 D.12 Na druhé 
straně přinášejí moderní multifokální 
čočky pro simultánní vidění lepší bino-
kularitu prostřednictvím rozsáhlé škály 
adice, neboť využívají binokulární adici 
pro čtení a mnohé z nich mají asféric-
ký povrch, který umožňuje účinnější 
korekci vidění na střední vzdálenost 
a širší rozsah vidění na blízko než mo-
novision.9 

Lze pomocí 
monovision dosáhnout 
korekce rychleji? 

Přes uvedená fakta stále existuje 
názor, že monovision je ve srovnání 
s multifokálními čočkami rychlejší for-
mou korekce. Studie, kterou provedli 

Woods a kol. (2009), však přinesla zjiš-
tění, že není významnější rozdíl v počtu 
pokusů nutných k vybavení klienta nově 
vyvinutými multifokálními čočkami 
ve srovnání s čočkami pro monovision.13 

Řiďte se reálným 
scénářem

Dalším faktorem, který může v úspě-
chu multifokálních čoček hrát roli, je 
posouzení spokojenosti klienta v reál-
ných životních situacích. Jiná studie, 
kterou uskutečnil Woods a kol. (2009), 
srovnávala objektivní a subjektivní vý-
sledky u korekce monovision s výsledky 
získanými u asférických čoček s centrální 
zónou pro korekci na blízko a s nízkou 
adicí. Subjektivní výsledky ukázaly, že 
multifokální korekce byla upřednostňo-
vána před korekcí monovision, a to u re-
álných činností, jako je řízení automobilu 
ve dne nebo v noci, sledování televize, 
a při zaostřování z dálky na blízko.14

Když uvážíme snadnou adaptaci 
presbyopických klientů s nízkou hod-
notou adice, rychlost, s níž mohou být 
multifokální čočky nyní aplikovány, 
i výhodu lepší binokularity, máme teď 
více důvodů než kdy předtím, abychom 
jako oční specialisté využívali při korekci 
presbyopie multifokální kontaktní čočky 
jako primární řešení.

Z anglického originálu přeložil
Bc. Tomáš Dobřenský

Professional Services Manager for CEE, 
CooperVision Limited

TDobrensky@coopervision.com

Originál článku:

Rogers, B.: From generation to inspiration: a new era 

for single-use multifocals. Optician, October 2012. 

Autor:

Bradley Rogers FBDO (Hons) CL, SLD, je klinickým 

specialistou ve společnosti CooperVision.

Seznam odkazů si v případě zájmu můžete vyžádat 

na e-mailu: TDobrensky@coopervision.com.
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Profily kontaktních čoček na-
bízejí kontaktologům mož-

nost posoudit jejich provedení 
a typy, především v případě 
požadavků korekce do blízka. 
S rostoucím počtem osobních 
elektronických zařízení se zvyšu-
jí též nároky na zrak. Zde začínají 
hrát důležitou a významnou roli 
multifokální kontaktní čočky. 
Vyšší potřeba kvalitního vidění 
do blízka, na střední vzdálenost 
a do dálky je vodítkem trhu 
s multifokálními pomůcka-
mi určenými ke korekci zraku. 
V tomto ohledu se ukázaly být 
upřednostňovanou metodou 
právě měkké multifokální kon-
taktní čočky a jejich správná 
aplikace.

Samotná úspěšnost aplikace mul-
tifokálních čoček se může zdát kvůli 
zohlednění přídavku do blízka jako ob-
tížnější ve srovnání s aplikací sférických 
kontaktních čoček. Komplexní znalost 
optických vlastností multifokálních 
čoček pak napomáhá při správném vý-
běru typu a provedení pro konkrétního 
klienta. 

Profil  optické 
mohutnosti

Jednou z metod, kterou lze charak-
terizovat optický design kontaktní čočky, 
je měření profilu optické mohutnosti 
pomocí technologie založené na zjištění 
aberací. V minulosti byl hojně využívaný 
Hartmann-Shackův analyzátor, který 
na podkladě optických měření kvalita-
tivně vyhodnocoval aberace druhého 
řádu u kontaktních čoček a poskytoval 

výsledné zobrazení ve formě aberační 
mapy. Nedokázal však zohlednit optic-
kou mohutnost. Technologický pokrok 
v dnešní době nabízí nejen zobrazení 
optické kvality čočky, ale poskytuje též 
informace o průběhu její optické mo-
hutnosti. Tento údaj o profilu kontaktní 
čočky umožní posoudit sférickou či 
asférickou povahu čočky a přítomnost 
možných víceohniskových vlastností 
dané čočky. Je to tedy metoda, která 
dovoluje získat hodnoty i v případech, 
že se měření týká více ohnisek. K tomu 
není potřeba zadávat jiná klinická data. 

Hartmann-Shackův analyzátor je 
zařízení, které snímá a nahrává přes 2 800 
změřených bodů v rozsahu 6milimetro-
vé zóny kontaktní čočky. Výsledná data 
mohou být zobrazena ve formě barevné 
mapy s hodnotou optické mohutnosti 
v daném místě a vzdálenosti od středu 
čočky. Na obr. 1 jsou znázorněny profily 
optických mohutností u klasické sférické 

posouzení 

aSféricKých 
KOntaKtních čOčeK 
pomocí profilu optické mohutnosti
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kontaktní čočky a u asférické multifokální 
kontaktní čočky, kde každý datový bod 
představuje zjištěnou hodnotu v kon-
krétním místě. Je to graf, který ukazuje 
optickou mohutnost kontaktní čočky 
směrem od jejího centra (vlevo) dále 
do periferie optické zóny (vpravo). U kla-
sické sférické čočky zůstává hodnota 
profilu relativně stejná v průběhu celé 
optické zóny, zatímco profil optické mo-
hutnosti u asférické čočky se v průběhu 
optické zóny mění. A to více negativně 
do periferie, což je základním rysem 
konstrukce asférického designu.

Díky takto vysokému rozlišení 
Hartmann-Shackova wavefront analy-
zátoru lze u pořízených snímků profilů 
optických mohutností provést srovnání 
multifokálních čoček, které jsou vyrobe-
ny s asférickou plochou. Pro vytvoření 
potřebné adice využívají oba typy tes-
tovaných multifokálních kontaktních 
čoček, PureVision Multi-Focal (výrobce 
Bausch+Lomb) a Air Optix Aqua Multifo-
cal (vyrábí Ciba Vision), asférické designy, 
které mají hodnotu adice ve svém cent-
ru. Čočky PureVision jsou pro počínající 
a starší presbyopy dodávány se dvěma 
hodnotami adice, čočky Air Optix Aqua 
pak se třemi.

Srovnání designů    

Při porovnání možných rozdílů 
mezi jednotlivými designy se vycházelo 
z měření aberací u kontaktních čoček 
PureVision Multi-Focal Low Add (s níz-
kou adicí), PureVision Multi-Focal High 
Add (s vysokou adicí) a Air Optix Aqua 
Lo, Med a Hi Add (tedy s nízkou, střední 
a vysokou adicí). Jako kontrolní vzorek 
byly použity běžné jednoohniskové čoč-
ky PureVision (výrobce Bausch+Lomb) 
a Air Optix Aqua (vyrábí Ciba Vision), 
které byly měřeny stejným způsobem. 
Pro každou z výše jmenovaných čoček 
byly vybrány multifokální nebo sférické 
čočky s optickou mohutností –3,0 D 
a průměrné hodnoty ze všech tří mě-
ření byly následně zaneseny do grafů. 
Na obr. 2 jsou znázorněny výsledné 
profily optických mohutností pro tři typy 
multifokálních kontaktních čoček Air 
Optix Aqua a jednoohniskovou čočku 

Air Optix Aqua. Zjištěné výsledky jsou si 
velmi podobné u profilů pro čočky Air 
Optix Aqua Med a Hi Add, obdobně je 
tomu i u hodnot čoček Air Optix Aqua Lo 
Add a jednoohniskové čočky stejného 
výrobce. Tyto podobnosti v profilech 
optických mohutností by mohly na oko 

působit téměř shodným optickým 
účinkem.

Pokud se srovnají tyto designy, musí 
se pro každý profil znovu přepočítat 
hodnota adice. Pro multifokální čočky 
využívající provedení designu s dílem 
na blízko v centrální části by to po pře-

obr. 1  Profily optických mohutností sférické a asférické čočky pro hodnotu –3,0 D

obr. 2  Srovnání profilů optických mohutností pro multifokální kontaktní čočky Air Optix Aqua Lo, Med, 
Hi Add a jednoohniskové čočky Air Optix Aqua

obr. 3  Srovnání profilů optických mohutností pro multifokální kontaktní čočky PureVision Multi-Focal 
Low, High Add a jednoohniskové čočky PureVision
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počtu a zprůměrování hodnot ve 2mi-
limetrové zóně znamenalo úpravu 
výsledné optické mohutnosti. Pro rozpo-
znání změn v refrakci se v praxi využívá 
hodnota 0,25 D. Velikost v rozdílu 0,25 D 
by odpovídala změně ve sférické složce 
této korekce, rozdíly v adici o 0,25 D by 
znamenaly stejnou hodnotu adice. 

Průměrné hodnoty optických mo-
hutností čoček ve 2milimetrové zóně 
od jejího centra byly změřeny pro 
multifokální čočky v případě střední 
a vysoké adice čoček Air Optix Aqua 
o velikosti –1,70 D a –1,59 D. Rozdíl 
ve zjištěné optické mohutnosti tak 
odpovídá hodnotě 0,11 D (95% interval 
spolehlivosti: 0,02 D; 0,20 D; nesplňoval 
tedy požadavek na velikost rozdílu 
o 0,25 D). Tyto čočky tudíž mohou být 
považovány za produkt s podobnou op-
tickou mohutností. Pro nízkou adici byla 
zjištěna průměrná hodnota –2,75 D, 
což je ve výsledku odlišné od čoček 
předešlých. Profil optické mohutnosti je 
u jednoohniskové čočky poměrně níz-
ký, průměrná hodnota v centrální části 
kontaktní čočky odpovídala optické 
mohutnosti –3,01 D. Rozdíl mezi touto 
sférickou čočkou a multifokální čočkou 
s nízkou adicí (Air Optix Lo Add) byl 
tedy 0,26 D (95% interval spolehlivosti: 
0,18 D; 0,35 D).

Obdobně byly pomocí Hartmann-
-Shackovy wavefront analýzy shromáž-
děny výsledky z měření kontaktních 
čoček PureVision Multi-Focal a jedno-
ohniskové čočky PureVision s asféric-
kou plochou. Na obr. 3 vidíme profil 
optických mohutností multifokálních 
kontaktních čoček PureVision Multi-
-Focal s nízkou a vysokou adicí v centru 
čočky, dále vlastnosti jednoohniskové 
čočky stejného výrobce. Průměrné 
hodnoty ve 2milimetrové zóně byly 
pro tyto multifokální čočky (nízká 
a vysoká adice) změřeny na –2,41 D 
a –1,16 D. Rozdíl optických mohutností 
v centrální části pak činil 1,25 D (95% 
interval spolehlivosti: 1,18 D; 1,31 D), 
což ukazuje na dva zřetelné rozdíly 
v těchto designech. Průměrná optic-
ká mohutnost pro jednoohniskovou 
čočku byla –2,97 D. Z toho plyne, že 
rozdíl mezi jednoohniskovou čočkou 
a multifokální čočkou s nízkou adicí 

je 0,56 D (95% interval spolehlivosti: 
0,50 D; 0,64 D). 

Adice každé multifokální čočky byla 
vypočítána jako rozdíl mezi udanou hod-
notou optické mohutnosti od výrobce, 
v tomto případě –3,0 D, a změřenou 
optickou mohutností v centrální části 
dané čočky (tab. 1). Výsledky zřetelně 
ukazují, že čočky Air Optix Aqua Lo Add 
nabízejí adici jen 0,25 D, zatímco čočky 
PureVision Multi-Focal Low Add nabízí 
tento přídavek do blízka v hodnotě 
0,59 D, což je v podstatě dvojnásobek. 
Rozdíl mezi těmito hodnotami byl shle-
dán jako statisticky významný (0,34 D; 
95% interval spolehlivosti: 0,26 D; 0,42 D). 
Designy čoček Air Optix Aqua Med a Hi 
Add mají velmi podobné hodnoty adice: 
1,30 D a 1,41 D, s rozdílem těchto údajů 
lišících se pouze o 0,11 D (95% interval 
spolehlivosti: 0,02 D; 0,20 D). Pro srovná-
ní – čočka PureVision Multi-Focal High 
Add nabízí velikost adice 1,84 D. Rozdíl 
u obou typů těchto multifokálních čoček 
byl také statisticky významný (0,43 D; 
95% interval spolehlivosti: 0,35 D; 0,51 D).

Shrnutí

Hartmann-Shackův wavefront analy-
zátor se v případě těchto provedených 
měření osvědčil jako užitečný pomocník 
při získávání informací o vlastnostech 
kontaktních čoček, umožnil vyhodnotit 
podobnosti a rozdíly v profilech optic-
kých mohutností, zejména v případě 
asférických multifokálních kontaktních 
čoček. Výpočty adice zjištěné z testova-
ných profilů pak napomůžou při výběru 
vhodného typu kontaktních čoček 
a jejich následné aplikaci s ohledem 
na potřebu korekce do blízka. 

Výše provedená analýza tedy zjis-
tila u multifokálních čoček Air Optix 
Aqua pouze dva odlišné rozdíly v de-

signech. Profil u čoček s nízkou adicí 
dosáhl velikosti optické mohutnosti 
jen 0,25 D. S touto hodnotou lze v praxi 
spíš upravit výslednou korekci na dálku, 
než efektivně zajistit adici. U čoček se 
střední a vysokou adicí, které mají velmi 
podobné optické mohutnosti, může být 
využití střední hodnoty adice poněkud 
omezené, hlavně u klientů vyžadujících 
vyšší hodnotu adice.

V případě proměřování multifo-
kálních kontaktních čoček PureVision 
se prokázaly skutečné designy dvou 
prezentovaných typů, které nabízejí 
vyšší hodnoty adicí ve srovnání s multi-
fokálními čočkami Air Optix Aqua. Vyšší 
hodnota adice napomáhá zmírnit  nepo-
hodlí spojené s nutnou častou výměnou 
brýlí v profesích, kde jsou kladeny vyšší 
nároky na zrak, a to především při práci 
na blízko.

Z anglického originálu přeložil 
Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.

Klinika nemocí očních a optometrie 
a Katedra optometrie a ortoptiky 

LF MU v Brně

Originál článku:

Vogt, A., Bateman, K., Green, T., Reindel, B.: Using power 

profiles to evaluate aspheric lenses. Contact Lens 

Spectrum, January 2011, p. 43–45

Air Optix Aqua Lo Add 0,25 D

PureVision Multi-Focal Low Add 0,59 D

Air Optix Aqua Med Add 1,30 D

Air Optix Aqua Hi Add 1,41 D

PureVision Multi-Focal High Add 1,84 D

tab. 1  Hodnoty adice u kontaktních čoček PureVision a Air Optix Aqua
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Řada studií ukázala, že nosite-
lé kontaktních čoček správ-

né zásady jejich nošení a péče 
nedodržují. A to ani v jednom 
z ohledů – od mytí a osušování 
rukou přes čištění a výměnu 
pouzder až po čištění a výměnu 
čoček za nové. 

V tomto článku se zaměříme na vý-
sledky dvou průzkumů, které byly 
provedeny pomocí on-line dotazování 
nositelů měkkých kontaktních čoček. 
Oba tyto průzkumy byly zaměřeny 
na různé aspekty správné péče a výmě-
ny kontaktních čoček a oba prokázaly 
značnou míru pochybení, kterých se 
nositelé čoček dopouštějí – před na-
sazením čoček, během jejich nošení 
i při následné péči po vyjmutí čoček. Je 
známo, že neustálé připomínání zásad 
správné péče o kontaktní čočky nosi-
telům je nezbytné vzhledem k tomu, 
že nedodržování těchto zásad může 

mít u nositelů čoček za následek řadu 
klinických komplikací. Tyto poznatky byly 
zveřejněny v časopise Contact Lens & 
Anterior Eye, který vydává sdružení BCLA 
– The British Contact Lens Association. 

Základní informace 
o studiích

Jednalo se o dvě nezávislé studie, 
v nichž respondentům nebyl znám ani 
sponzor, ani zadavatel. Průzkumy byly 
uskutečněny prostřednictvím on-line 
dotazníků na internetu. První ze studií 
pokryla náhodný vzorek 645 nositelů 
měkkých kontaktních čoček. Tito no-
sitelé odpovídali na otázky zaměřené 
mimo jiné na frekvenci výměny svých 
kontaktních čoček. Ve druhé studii byly 
zpracovány odpovědi celkem 787 no-
sitelů měkkých kontaktních čoček. Ti 
odpovídali zejména na otázky zaměřené 
na oblast péče o čočky a jejich čištění, 
ale také na otázky týkající se čištění 

a výměny pouzder na kontaktní čočky. 
Respondenti byli v obou případech 
z věkové skupiny mezi 12 a 39 lety 
a jednalo se o nositele jak hydrogelo-
vých, tak silikon-hydrogelových čoček, 
předepisovaných buď k dvoutýdenní, 
nebo měsíční výměně. 

Dodržování hygienických 
pravidel před nasazením 
čoček

Téměř celá polovina respondentů 
přiznala, že si před nasazením kontakt-
ních čoček nemyje ruce (44 %) a nemyje 
si je ani před vyjmutím čoček (49 %). 
Pouze čtvrtina nositelů své čočky čistí 
dezinfekčním roztokem pomocí mnutí 
mezi prsty (27 % nositelů ráno, 25 % ve-
čer). To může být částečně ovlivněno 
i nápisem „No Rub“ na obalu některých 
čisticích roztoků. Poslední poznatky však 
ukazují, že čištění mnutím mezi prsty 
spolu s opláchnutím čoček v čisticím 
roztoku je efektivním krokem ke zvýšené 
bezpečnosti nošení kontaktních čoček.  

dodržování správných 

záSad nOšení 
kontaktních čoček
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Dodržování režimu 
výměny čoček

Výsledky té části průzkumu, jež byla 
zaměřena na režim výměny kontaktních 
čoček, dokládají celkově nízkou míru 
dodržování správného intervalu výměny. 
Pro dosažení co nejvyšší pravděpodob-
nosti výměny čoček za nové ve správný 
čas je potřeba důrazných, opakovaných 
instrukcí ze strany kontaktologa a vy-
bavení nositele čoček psanými instruk-
cemi (Pokyny pro nositele kontaktních 
čoček). Skutečnou frekvenci výměny je 
potřeba kontrolovat a nositele je třeba 
opakovaně instruovat při každé návštěvě 
u kontaktologa. 

Dodržování hygienických 
pravidel po vyjmutí čoček    

Ačkoliv 75 % respondentů odpo-
vědělo, že čisticí roztok z pouzdra ráno 
vylili, pouze 46 % jich uvedlo, že do pouz-
dra nalili čerstvý roztok. Nesprávné 
používání čisticích roztoků a zbytečné 
šetření s nimi může mít závažné násled-
ky. Právě doplňování roztoku v pouzdře 
bylo podle analýzy Centra pro kontrolu 
a prevenci nemocí (U.S. Center for Dise-
ase Control and Prevention) důležitým 
behaviorálním faktorem, který vedl 

k rozšířenému výskytu Fusaria u nositelů 
měkkých kontaktních čoček v roce 2005. 

Průměrná frekvence čištění pouzdra 
byla podle výsledků průzkumu 2–3krát 
za týden. Celkem 30 % nositelů uvedlo, 
že si pouzdro čistí denně, zároveň však 
33 % nositelů uvedlo, že si pouzdro čistí 
pouze 1krát za měsíc či ještě méně často! 
Většina nositelů navíc uvedla, že k čištění 
pouzdra používá vodu z vodovodu – 
velmi pravděpodobně si nejsou vědomi 
toho, jaká významná rizika používání 
vody z vodovodu přináší. 

Nositelé čoček také často nedodržují 
správnou frekvenci výměny pouzdra, 
přestože jsou si zřejmě vědomi toho, 
že by si pouzdro měli měnit častěji. 
Medián intervalu výměny pouzdra 
na kontaktní čočky byl podle výsledků 
výzkumu 4–6 měsíců; ovšem plných 
48 % respondentů uvedlo, že si pouzdro 
na čočky mění pouze jedenkrát za rok či 
ještě méně často. 

Závěr

Míra dodržování správných zásad 
používání kontaktních čoček, a to 
v každém ohledu, má již velmi dobře 

doložená rizika a dopady. Pokud na sobě 
nositel negativní dopad při porušení 
správných zásad péče o čočky neshledá, 
posiluje to jeho tendenci tato pravidla 
dále nedodržovat. Při nedodržování 
těchto zásad ovšem nositel zvyšuje 
riziko toho, že se setká s nepříjemnými 
pocity a nepohodlím při nošení svých 
čoček, což u něj může vést až k úplné-
mu přerušení nošení čoček. Zároveň se 
tito pacienti vystavují zvýšenému riziku 
infekce či dalším vážným komplikacím, 
jako je například mikrobiální keratitida.

Proto je nezbytně nutné, aby kontak-
tolog neustále a opakovaně připomínal 
nositelům zásady správné péče o kon-
taktní čočky.

Z anglického originálu přeložila  
Jana Hašková

Originál článku:

Hickson-Curran, S., Chalmers, R., Riley, C.: Patients 

attitudes and behavior regarding hygiene and 

replacement of soft contact lenses and storage cases. 

Contact Lens & Anterior Eye, 2011.

shutterstock©
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O kontaktních čočkách s čas-
tější výměnou a jejich po-

tenciálních výhodách z hlediska 
pohodlí a zdravějšího způsobu 
nošení již bylo napsáno mnohé. 
Přesto, že v minulých letech 
narůstala popularita jednoden-
ních jednorázových čoček, stále 
v aplikacích převažují čočky 
vícedenní.

Průzkum mezi  
nositeli  čoček

On-line průzkum názorů nositelů 
čoček, jehož výsledky jsou shrnuty 
v tomto článku, byl proveden ve Francii 
nezávislou společností pro výzkum trhu. 
Soubor dotazovaných byl náhodně 
vybrán z databází uživatelů tak, aby 
reprezentoval všechny značky čoček 
zastoupené na trhu. Celkem bylo uve-
deno 20 různých značek kontaktních 
čoček (tab. 1). Ty zahrnovaly běžně 
předepisované hydro gelové čočky jako 
Proclear, Precision UV a SofLens 66 a sili-
kon-hydrogelové čoč ky jako PureVision, 
Air Optix a Biofinity. Jedinými měsíčními 
čočkami od společnosti Johnson & 

Johnson byly čočky Surevue, protože 
ostatní značky čoček tohoto výrobce 
jsou doporučeny ke každodenní nebo 
dvoutýdenní výměně. Údaje pro dvě od-
lišné skupiny – nositele hydro gelových 
čoček a nositele silikon-hydrogelo vých 

jak nositelé 

vnímají
Své čOčKy?

Air Optix 17 %

PureVision 16 %

SofLens 66 10 %

SofLens Comfort 8 %

Precision UV 8 %

Biomedics 8 %

Focus 7 %

Proclear 6 %

Surevue 6 %

Jiné značky 14 %

tab. 1  Kontaktní čočky uváděné v průzkumu
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čoček – byly analyzovány odděleně. 
Avšak vzhledem k tomu, že mezi oběma 
skupinami nebyly zjištěny statisticky 
významné rozdíly, mohou být závěry 
vztaženy na měkké čočky obecně.

V uvedeném průzkumu byly analy-
zovány údaje od celkem 434 stávajících 
nositelů kontaktních čoček. Mezi nimi 
bylo 271 nositelů hydrogelových čo-
ček s měsíční výměnou, 163 nositelů 
použí valo silikon-hydrogelové čočky 
s měsíční výměnou. Věkové rozmezí 
nositelů bylo mezi 18–40 lety a jednalo 
se o časté nositele čoček, kteří je nosili 
nejméně tři dny týdně, buď po celý den, 
nebo v průběhu dne. Předmětem toho-
to výzkumu nebyla anamnéza nošení 
čoček (tj. kolik let jsou čočky nošeny) 
ani způsob péče o čočky.

Výsledky průzkumu 
z hlediska pohodlí  

Více než dvě třetiny nositelů čoček 
s měsíční výměnou (68 %) zaznamenaly 
snížení pohodlí v průběhu měsíčního 
nošení a známky narůstajícího nepohod-
lí byly zaznamenávány téměř shodně 
u nositelů hydrogelových i silikon-hyd-
rogelových čoček. Mezi těmito dvěma 
typy čoček nebyl nalezen statisticky 
významný rozdíl (obr. 1).

Při otázce, kdy začínají pociťovat při 
nošení čoček nepohodlí, uvedlo více než 
devět z deseti nositelů (95 %) třetí nebo 
čtvrtý týden nošení (obr. 2). Nositelé 
zaznamenávali zhoršování pocitů při 
nošení čoček v průběhu měsíčního no-

šení v několika klíčových aspektech. Více 
než osm z deseti nositelů (82 %) uvedlo, 
že jejich čočky jsou na konci měsíce 
méně pohodlné než na jeho začátku 
a dvě třetiny (66 %) uvedly pocit suchých 
očí. Šest z deseti nositelů měsíčních 
čoček uvedlo, že jim připadá, že čočky 
na konci měsíce více drhnou anebo 
že jsou špinavější. Uvedené vlastnosti 
se zhoršovaly stejně u hydrogelových 
i silikon-hydrogelových čoček.

U více než poloviny nositelů se 
v průbě hu měsíčního nošení zhoršilo 
i subjektiv ní vnímání vidění a vnímání 
stupně zdraví jejich očí. Přibližně 64 % 
nositelů vnímalo své vidění na konci 
měsíce ve srovnání s prvním dnem jako 
méně jasné a více než polovina nositelů 
(53 %) pociťovala, že čočky jsou pro jejich 
oči méně zdravé. Tyto pocity byly opět 
podobné u nositelů silikon-hydrogelo-
vých i hydrogelových čoček.

Zájem o vyzkoušení 
nových typů čoček   

Je povzbudivé, že průzkum odhalil 
velmi vysoký zájem o vyzkoušení no-
vých výrobků. Více než devět z deseti 
nosi telů (93 %) měsíčních čoček uved-
lo, že by rádi vyzkoušeli čočky, které by 
jim poskytly větší pohodlí, a prakticky 
všichni (97 %) vyjádřili zájem o čočky, 
které by poskytly lepší zdraví jejich 
očím. Je důležité, že zájem o vyzkouše-
ní nových výrobků zůstával velký, i když 
byla uvedena potřeba vyměňovat čoč-
ky mnohem častěji. Oba hlavní aspekty 
– pohodlí i zdraví očí – tvoří výraznou 
motivaci ke kvalitativní změně čoček, 
ačkoliv výzkum ukázal, že silnější moti-
vaci vytváří aspekt zdraví. 

Na otázku, zda by chtěli vyzkoušet 
nové čočky, které by měly lepší vliv 
na zdraví očí, i když by vyžadovaly 

obr. 1  Zaznamenáváte zhoršování pohodlí v průběhu měsíčního nošení? (n = 271 nositelů měsíčních 
hydrogelových čoček, n = 163 nositelů silikon-hydrogelových čoček)

obr. 2  Jaký je primární a sekundární důvod, pro který byste byli ochotni zaplatit více za kontaktní čočky? (n = 271 nositelů měsíčních hydrogelových čoček, 
n = 163 nositelů silikon-hydrogelových čoček)
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častější výměnu (dvakrát měsíčně), 
odpovědělo více než devět z deseti 
nositelů (93 %), že by to rádi udělali. 
Téměř osm z deseti nositelů uvedlo, že 
by se zajímali o vyzkou šení dvoutýden-
ních čoček poskytujících vyšší pohodlí. 
Na otázku týkající se jednodenních 
jednorázových čoček odpovědělo 
téměř osm z deseti nositelů (77 %), 
že by rádi vyzkoušeli čočky, které by 
vymě ňovali každý den a které by jim 
poskytly pocit nové svěží čočky. Vět-
šina nositelů (75 %) se zajímala o vy-
zkoušení jednodenních čoček, protože 
při jejich nošení nejsou potřeba žádné 
roztoky. Nositelé hydrogelových čoček 
s měsíční výměnou byli více nakloněni 
převedení na jednodenní jednorázové 
čočky ze zdravotních důvodů než nosi-
telé měsíčních silikon-hydrogelových 
čoček; 68 % nositelů hydrogelových 
čoček se zajímalo o jednodenní jed-
norázové čočky poskytující lepší zdraví 
ve srovnání s 58 % nositelů silikon-hyd-
rogelových čoček (p < 0,05).

Je zajímavé, že ačkoliv hledisko 
pohodlí vede nositele k tomu, aby za-
platili za své čočky více, ještě silnějším 
motivem jsou zdravotní výho dy. Více 
než osm z deseti nositelů by zaplatilo 

více za čočky, které by poskytly jejich 
očím lepší zdraví. Pokud byly zmíněny 
výhody z hlediska pohodlí, závisela 
odpověď na současném typu používa-
ných měsíčních čoček; sedm z deseti 
nositelů hyd rogelových čoček projevi-
lo vůli zaplatit více za čočky, které by 
jim poskytly vyšší pohodlí, ve srovnání 
s 65 % nositelů silikon-hydrogelových 
čoček.

To je důkaz vyšší efektivnosti zdra-
votních důvodů při doporučování 
přechodu na čočky s častější frekvencí 
výměny. Právě zdravotní aspekty by 
se měly stát hlavním argu mentem 
pro spotřebitele, proč za nové čočky 
zaplatit více. Aspekt lepšího zdraví očí, 
v průzkumu nejčastěji uváděný nositeli 
obou typů čoček, byl uveden přibližně 
polovinou všech nositelů (obr. 2). Byl 
následován lepším pohodlím obecně 
a vyšší kvalitou vidění.

Zájem o komunikaci 
s kontaktologem   

Při výzkumu bylo zjištěno, že většina 
nositelů měsíčních čoček je nakloněna 
myšlence přechodu na čočky posky-

tující lepší vlastnosti a že jsou ochotni 
za to zaplatit. Bylo také zjišťováno, jak 
nositelé vní mají úlohu kontaktologa 
při diskuzích o výhodách jednotlivých 
výrobků. Na otázku, zda by si přáli, aby 
je jejich kontaktolog informoval, odpo-
vědělo více než osm z deseti nositelů 
(85 %), že by si přáli být informováni 
o čočkách, které by mohly zlepšit zdraví 
jejich očí. Dokonce ještě více z nich 
(90 %) očekává, že jim takové čočky 
budou doporučeny. Výrazná většina 
nositelů měsíčních čoček chce infor-
mace o čočkách, které by moh ly zlepšit 
pohodlí, ačkoliv je jich méně než těch, 
kteří se zajímají o zdravotní výhody.

Výzkum také demonstroval význam 
osvojení aktivního přístupu k diskuzi 
s klientem z obchodního hlediska stej-
ně jako z hlediska zdraví a pohodlí. Tři 
čtvrtiny nositelů uvedly, že by zvážily 
častější návštěvy u svého kontakto-
loga, pokud by je aktivně informoval 
o čočkách, které by jim mohly poskyt-
nout lepší pohodlí nošení. V odpovědi 
na otázku týkající se kritérií, která by 
zvýšila věrnost nositelů jejich kon-
taktologovi, téměř sedm z deseti nosite-
lů (69 %) uvedlo nabídku lepších čoček 
z hlediska zdraví očí a o něco více než 
polovina nositelů (52 %) uvedla, že by 
jejich loajalitu zvýšily pohodlnější kon-
taktní čočky. Naše poznatky ukazují, že 
kontaktologo vé mají možnost navázat 
mnohem pev nější a spolehlivější vztah 
se svými paci enty aktivnější komunikací 
a že tento přístup může být výhodný 
i z obchodního hlediska.

Z anglického originálu přeložil 
MUDr. Jiří Cendelín

Výtah z originálu článku: 

Frangie, J., Schiller, S., Hill, L. A.: Understanding Lens 

Performance from Wearers of Monthly Replacement 

Contact Lenses. Optometry Today magazine. 48:12, 

June 13, 2008. 

Klíčové body

 z Nositelé kontaktních čoček s měsíční výměnou udávají zhoršování 
pohodlí čoček ve třetím a čtvrtém týdnu nošení. Je to ve stejné míře 
pozorováno u těch, kteří nosí hydrogelové i silikon-hydrogelové čočky.

 z Kontaktologové by se měli zeptat svých nositelů měsíčních čoček 
především na to, zda jsou splněny jejich nároky z hlediska pohodlí 
ve třetím a čtvrtém týdnu nošení.

 z Nositelé čoček s měsíční výměnou by přivítali čočky, které by byly lepší 
z hlediska pohodlí a zdraví, a jsou ochotni za ně i více zaplatit.

 z Výměna čoček jednou za dva týdny nebo každodenně neodrazuje no-
sitele měsíčních čoček od vyzkoušení čoček, které by jim přinesly lepší 
pohodlí a zdraví.

 z Nositelé čoček s měsíční výměnou by byli rádi, kdyby je jejich kontakto-
logové informovali o novinkách v oblasti kontaktních čoček.

 z Aktivní přístup ke komunikaci s klientem přináší kontaktologické praxi 
výhody, jako je větší spokojenost pacientů a s tím spojená vyšší loajalita 
ke konkrétnímu aplikačnímu středisku.
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Hladký povrch pro pohodlnější „jízdu“

ACUVUE® OASYS® - ultra hladké kontaktní čočky.

Pomáhají předcházet pocitu unavených očí.

Oční víčka vašich pacientů „ujedou“ po povrchu kontaktní 
čočky v důsledku mrkání ročně téměř 42 km - tedy 
vzdálenost srovnatelnou s maratonem.1

ACUVUE® OASYS® mají ultra hladký povrch s nízkým 
koefi cientem tření a díky tomu po nich mohou oční víčka 
snadno a lehce klouzat. 

Tím pomáhají udržovat oči vašich pacientů v pohodlí 
a bez pocitu únavy po celý den.2 ACUVUE®. SEE WHAT COULD BE®.

I pro korekci astigmatismu.
1. Sulley A. Optician 2011, 241;6292:30-34. 2. JJVC data on fi le 2010. Maskovaná, bilaterální, randomizovaná studie s paralelními skupinami pravidelných 
nositelů kontaktních čoček. Výsledky po 1 týdnu denního nošení. 71 % pacientů souhlasilo s tím, že ACUVUE® OASYS® jsou vynikající/velmi dobré v ochraně 
očí proti únavě v průběhu celého dne. N=171. ACUVUE®, SEE WHAT COULD BE®, ACUVUE® OASYS® a HYDRACLEAR® jsou registrované ochranné známky 
společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2012. www.acuvue.cz

A4Adv_OasysSmoothJourney_CZ.indd   1 12/10/2012   20:37:27
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KONTAKTNÍ ČOČKY

Úvod

Měkké torické kontaktní čočky jsou 
k dispozici již přes 30 let. Můžeme po-
zorovat neustálé zlepšování použitých 
materiálů, designu a zvyšování dioptric-
kého rozsahu při dodržování přísných 
kvalitativních standardů. Zdálo by se, že 
díky těmto vylepšením mají nyní všichni 
zákazníci s astigmatizmem skvělé a poho-
dlné vidění s moderní měkkou torickou 
čočkou. Skutečnost je však jiná. Pokusíme 
se ji poodhalit v následujícím článku.

Kde jsou důkazy, že 
torické čočky nejsou 
nabízeny pacientům?

Současné výzkumy potvrzují fakt, že 
prevalence pacientů s astigmatizmem 

0,75 dpt nebo větším na alespoň jednom 
oku je 47,4 %.1 Podíl měkkých torických 
kontaktních čoček na aplikaci ve Velké 
Británii je zobrazen na obr. 1. Výsledky 
byly zveřejněny na základě analýzy 
International Contact Lens Prescribing 
Survey.2 Ve Velké Británii je ve skutečnos-
ti již přes 10 let vzestupný trend v aplikaci 
torických čoček. Společnost GFK (Ge-
sellschaft für Konsumforschung – Spo-
lečnost pro výzkum spotřeby) zveřejnila 
povzbudivé výsledky výzkumu aplikace 
denních torických kontaktních čoček, 
z nichž vyplývá, že v roce 2011 se zvýšily 
prodeje u jednodenních torických čoček 
o 12,4 % a u čoček s plánovanou výmě-
nou o 10,3 %. Na základě těchto poznat-
ků můžeme říci: „Vedeme si dobře, stále 
je zde však velký prostor pro zlepšení...“ 
Největší příležitostí se pro nás zdají být 
denní torické kontaktní čočky.

Zjistil  jsem, že sférické 
čočky fungují dobře; 
zejména asférický 
design

Někteří nositelé mohou tolero-
vat jistou velikost nekorigovaného 
astigmatizmu, zvláště pokud jsou 
čočky používány při nízkých nárocích 
na ostré vidění nebo pro příležitost-
né nošení. Dostatečně motivovaný 
zákazník se dokáže vyrovnat s překva-
pivě velkými kompromisy ve vidění. 
Nicméně tolerance neostrého vidění 
se liší a bývá obtížně předvídatelná. 
Existuje však nepsané pravidlo, že 
astigmatizmus vyšší než 0,75 dpt by 
měl být korigován torickou čočkou. 
Současně je však mezi některými 
kontaktology rozšířen názor, že nízká 
hodnota astigmatizmu může být 

měkké 

tOricKé 
KOntaKtní 
čOčKy
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korigována nebo „maskována“ asfé-
rickou kontaktní čočkou, čímž se lze 
vyhnout zkoušení torické čočky. Práce 
Morgana a kolegů3 potvrzuje skuteč-
nost, že při korekci astigmatizmu 0,75 
nebo 1,0 dpt a při úzké zornici je jen 
malý rozdíl mezi torickou a asféric-
kou čočkou ve zrakové ostrosti při 
vysokém a nízkém kontrastu. Ovšem 
v případě široké zornice je tomu 
naopak – zraková ostrost s vysokým 
a nízkým kontrastem je vyšší u torické 
kontaktní čočky. Výsledky u torické 
čočky jsou v porovnání s asférickou 
čočkou lepší, a to přibližně o půl řádku 
zrakové ostrosti (častěji je rozdíl větší). 
Jak bylo řečeno, aplikátor by si měl být 
vědom při rozhodování mezi torickou 
a asférickou čočkou takových faktorů, 
jako je např. šířka zornice u pacienta.

Vadí, když torické 
čočky neaplikuji?  

U některých kontaktologů se mů-
žeme setkat s určitou neochotou zkou-
šet torické kontaktní čočky, když je 
astigmatizmus pouze 0,75 dpt a pouze 
u jednoho oka. Zvláště když pacient 
i tak dosáhne uspokojivé zrakové 
ostrosti u binokulárního vidění. Jinak 
tomu však bude v případě, jestliže má 
pacient astigmatizmus u vedoucího 
oka. Zatímco binokulární zraková ost-
rost měřená na optotypu bude dobrá, 
pacient nás může překvapit určitou 
nespokojeností s viděním, jakmile jej 
vyzveme k subjektivnímu zhodnocení 
jeho vidění. Velice užitečná je zkouška, 
při níž pacienta vyzveme ke zhodnoce-
ní jeho vidění na stupnici od 1 do 10, 
kdy 10 se rovná nejlepší dosažené 
korekci pomocí brýlí. Při hodnocení 
nižším než 10 u korekce kontaktní 
čočkou si pacient uvědomí posun 
kvality ve vidění směrem dolů, který by 
nemusel být dobře tolerován. Shodný 
postup se nám osvědčil také při hod-
nocení vidění nositelů multifokálních 
kontaktních čoček.

Následkem snížené kvality vidění 
může být v lepším případě snížení 
frekvence nošení, v horším případě 
úplné přerušení nošení čoček. Uve-

dené tvrzení je podloženo studií, která 
ukazuje, že velké množství „odpadlíků“ 
tvoří pacienti s astigmatizmem; v 65 % 
jde o případy s nekorigovaným astig-
matizmem 0,75 dpt nebo více u jed-
noho oka.4 Jiná studie odhalila fakt, 
že 56 % pacientů skončilo s nošením 
kontaktních čoček, aniž by tento krok 
konzultovalo se svým kontaktologem, 
a naznačuje tím, že většina pacientů 
vám nedá další šanci vylepšit jejich 
vidění.5

Pokud si ještě stále nejste jistí, jestli 
je vhodné aplikovat torické kontaktní 
čočky u tak „nízkého“ astigmatizmu, 
jako je 0,75 dpt, tak si sami odpovězte 
na otázku: „Nechal(a) bych 0,75 dpt 
nekorigovaného astigmatizmu v pa-
cientových brýlích?“

Netrvá aplikace torické 
kontaktní čočky moc 
dlouho?  

Pokud se dostatečně předzásobíte 
zkušebními čočkami, čas věnovaný apli-
kaci torických kontaktních čoček může 
být podstatně kratší. Zkušenosti a jisto-
ta – tyto aspekty váš čas při výběru kon-
taktní čočky minimalizují a zároveň sníží 
riziko nezdařených aplikací. Pacient jistě 
ocení zkušenosti kontaktologa, který 
usiluje o optimální korekci, zvýší se tím 
jeho důvěra a věrnost. Aplikace toric-
kých čoček dává prostor k nastavení 
odpovídajícího cenového ohodnocení 
za aplikaci. 

Jsou parametry 
torických čoček  
nějak limitovány?  

Na našem trhu máme k dispozici vel-
ké množství torických kontaktních čoček 
včetně několika denních torických čo-
ček, které zahrnují i silikon-hydrogelové 
materiály a materiály se zvlhčující látkou. 
Studie z roku 2011 potvrdila skutečnost, 
že nabídka měkkých torických kontakt-
ních čoček v hodnotách od +6,0 do –9,0 
dpt se třemi cylindrickými hodnotami 
v 18 různých osách nám umožňuje výběr 
z téměř 3 000 individuálních čoček, které 
pokryjí 90 % pacientů s astigmatizmem.1 
Výrobci dokonce rozšířili výrobu o denní 
torické kontaktní čočky, které vyhovují 
3 ze 4 pacientů.

Co udělám, když čočky 
nesedí a nenastaví se 
do správné osy?  

Kontaktolog má dnes k dispozici 
široké portfolio torických čoček. Je tedy 
velice nepravděpodobné, že by paci-
entovi žádné torické kontaktní čočky 
neseděly. Nicméně rotace čočky není 
neobvyklá; lze ji však jednoduše upravit 
osou cylindru čočky. K tomu nám slouží 
několik jednoduchých pravidel, která 
dobře fungují – např. pravidlo podle 
směru rotace LARS (Left Add, Right 
Substract – vlevo přidáváme, vpravo 
ubíráme), nebo CAAS (Clockwise Add, 
Anti-clockwise Substract – po směru 

obr. 1  Aplikace kontaktních čoček ve Velké Británii: nové designy měkkých kontaktních čoček (s při-
spěním Dr. Philipa Morgana, Eurolens Research, University of Manchester). 
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hodinových ručiček přičteme, proti 
směru hodinových ručiček odečteme). 
Obrátíte-li se na výrobce čoček, nabíd-
nou vám k těmto přepočtům pomůcky 
– otočná kolečka nebo aplikace pro 
telefony typu smartphone (obr. 2).

Příliš těsná kontaktní čočka nebu-
de správně rotovat, proto cylindrická 
korekce nebude nastavena do místa 
astigmatizmu. Nebo bude čočka stabil-
ní, ale bude se pomalu vracet do správ-
né osy. Příliš volná čočka je nestabilní, 
s vysokým pohybem a tím i sníženou 
kvalitou vidění. 

Při mrkání se víčka zavírají od vněj-
šího k vnitřnímu koutku. Horní víčko se 
pohybuje nahoru a dolů svisle, nicméně 
spodní víčko má tendenci se pohybovat 
spíše nazálně. Jestliže astigmatizmus 
oka spadá mezi dva možné parametry 
u osy kontaktní čočky (např. pro osu 95° 
je k dispozici čočka v ose 90° nebo 100°), 
pak bychom mohli předpokládat, že se 
zkušební čočka bude stáčet u pravého 
oka napravo a u levého oka nalevo. 
Novější práce hovoří o stáčení torických 
čoček nazálně v průměru o 5–10°, je zde 
však vysoká variabilita mezi různými 
designy čoček a jednotlivými pacienty. 
Proto tyto výstupy mohou být těžko 
použity jako pravidlo pro současné 
moderní designy torických kontaktních 
čoček.7

Co je jiného ve tvaru 
torických kontaktních 
čoček?

Design měkkých torických kontakt-
ních čoček byl od počátku jejich uvedení 
na trh jednou z hlavních priorit výrobců. 

Většinu dostupných designů mů-
žeme rozdělit do těchto základních 
skupin:

1. prizmatický balast,
2. peri-balast,
3.  ztenčené zóny nebo dynamická 

stabilizace.
 
Čočky s prizmatickým balastem 

mají ztlušťující se profil směrem k jejich 
spodní části. Nejtenčí část čočky se pak 
nachází pod horním víčkem. Gravitace 
nemá na umístění čočky vliv, jedná se 

pouze o tlak víček.8 Nevýhody tohoto 
tvaru jsou:
•	 zvyšující se tloušťka čočky, která 

může způsobovat nepohodlí, 
zejména u spodního víčka;

•	 jestliže má nositel takovou čočku 
pouze na jednom oku, může 
prizma v optické části přivodit 
vertikální úchylku při testu bino-
kulárního vidění;

•	 vyšší tloušťka materiálu zna-
mená nižší prostupnost kyslíku 
materiálem. Jestliže však máme 
k dispozici silikon-hydrogelové 
materiály, nebo jde-li o čočky pro 
příležitostné nošení, nemá tato 
skutečnost takový vliv.

Design s peri-balastem zmíněné 
nevýhody nemá. V tomto případě je 
optická zóna bez prizmatu a materiál 
je významně ztenčený. Stabilizace je 
dosaženo přesunem prizmatu do pe-
riferie čočky (obr. 3). 

Pro mé pacienty  
jsou moc drahé  

Rozdíl v ceně mezi sférickou a to-
rickou kontaktní čočkou není pro 
většinu pacientů překážkou, zvláště 
pokud sami pocítí rozdíl ve vidění 
s torickou čočkou. Tento rozdíl můžete 
snadno demonstrovat např. tím, že 

OK indikátor rub/líc 
usnadní uživateli 
manipulaci s čočkou

Zadní torická plocha 
zaručuje stabilní vidění

Stálý rozdíl tloušťky 
stabilizuje čočku u všech 
dioptrických hodnot

Tříkřivkový design DAILIES® 
zajistí rovnoměrnou tloušťku, 
pohodlné okraje bez ohledu na 
dioptrické hodnoty

Značky v poloze 3 a 9 hodin 
usnadňují hodnocení orientace 

a přesnost aplikace

Dvě ztenčené zóny pro 
stabilitu a pohodlí 

POZNÁMKA: 
 „OK“ indikátor 
rub a líc může být 
otočen do polohy 
6 nebo 12 hodin

Jednoduchá aplikace s jedním zakřivením a značkami 
pro přesnou aplikaci

NAVRŽENO PRO STABILITU
✓  Stabilní usazení na oku, oscilace při mrkání nižší než 3° u více než 92% čoček9

✓ 99% čoček sedí při aplikaci přijatelně nebo optimálně10

Široká optická zóna
▶ Zaručuje vynikající vizus
▶  Nižší prizmatická hodnota 

v optické zóně redukuje tloušťku 
a maximalizuje Dk/t v pozici 
6 hodin

Konstantně tenký okraj
▶ Zaručuje vynikající pohodlí

Tři gravury
▶  Gravury umístěné 

v 3, 6 a 9 hodinách, 
umožňují snadnou 
kontrolu rotace 
a stability

Precision Balance 8|4TM 
design
▶  Nejtlustší místa čočky jsou 

na 8 a 4 hodinách
•	 	Minimální	interakce	se	

spodním víčkem, garantuje 
vynikající komfort

•	 	Maximalizuje	propustnost	
pro kyslík v pozici 6 hodin11 

•	 	Mimořádná	stabilita,	
minimální rotace 
a bezproblémová aplikace12

obr. 2  Příklad nového designu měkké torické kontaktní čočky

obr. 3  Ukázka balastu a indikátorů osy torické kontaktní čočky
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předsadíte cylindrickou korekci před 
jejich oko (oči) s nasazenou zkušební 
sférickou čočkou.  

Kontaktolog je vždy ten, který by 
měl nositeli doporučit nejlepší možné 
řešení korekce kontaktními čočkami. 
Finanční náklady a rozhodnutí o ná-
kupu nechte na pacientovi.

Dobrá, přesvědčil jste 
mě – máte nějaké tipy 
pro aplikaci?

•	 Mějte přístup k různým designům 
čoček a vybírejte tak optimální 
aplikaci pro konkrétního nositele.

•	 Vycházejte z BCVA (NZO) a pou-
žívejte přepočtové tabulky pro 
torické kontaktní čočky.

•	 Vyberte vždy nejbližší zkušební 
čočku BCVA – mějte dostatečný 
počet čoček na skladu.

•	 Pozor na překorigování, když osa 
čočky nesouhlasí s osou astigma-
tizmu oka.

•	 Decentrujte čočku a ujistěte se, 
že se vrací zpět a plynule se cent-
ruje do původní pozice.

•	 Nezapomeňte na běžnou kon-
trolu usazení čočky: centraci, 
překrytí rohovky, push-up test, 
pohyb při mrkání apod.

•	 Buďte opatrní při odklápění víček 
při kontrole natočení značek 
(indikátorů osy kontaktní čočky) 
– může to ovlivnit sílu dynamické 
stabilizace a tím pozměnit orien-
taci značek.

•	 Používejte štěrbinovou lampu 
a úzký paprsek pro přesné zjištění 
polohy značek (indikátorů osy) – 
paprsek musí být spolu s čočkou 
centrován.

Opřete se a užívejte si pohled na va-
šeho spokojeného pacienta.

 

Přesto máte problém?

Snížený komfort
Díky výhodám nových designů 

a materiálů by měly být dnešní toric-
ké kontaktní čočky minimálně stejně 

pohodlné jako čočky sférické. Pokud 
se již nepohodlí objeví, téměř vždy je 
možné použít jiný design. Přesvědčte 
se, zda nepohodlí není „maskováno“ 
běžnějšími příčinami, jako je nevhodný 
průměr a zakřivení, poškozená čočka, 
přehlédnutý nález na předním seg-
mentu oka atd. 

Snížená kvalita vidění
Nejčastější příčiny jsou:
•	 osa cylindru torické čočky je 

mimo osu astigmatizmu oka;
•	 nekorigovaný astigmatizmus, 

chyby během refrakce;
•	 nestálá centrace (nestabilní) díky 

špatné velikosti;
•	 nestálá centrace (nestabilní) díky 

špatnému designu.

Je dobré vzít v úvahu:
•	 nekorigovaný šikmý astigmatiz-

mus bude více zhoršovat vidění 
než shodná velikost nekorigo-
vaného astigmatizmu podle 
pravidla nebo proti pravidlu;

•	 nekorigovaný astigmatizmus 
bude lépe snášen na nedomi-
nantním oku;

•	 pacient s nízkou sférickou, ale 
vysokou cylindrickou vadou bude 
náchylnější ke špatně vykorigova-
né ose cylindru;

•	 měkké torické čočky vykazují nižší 
stabilitu u šikmých os cylindrů 
díky postavení, tvaru a tlaku víček.

Závěr

Dnešní měkké torické kontaktní 
čočky představují dostupný, předvída-
telný a komfortní produkt. Umožňují 
vyšetřujícímu, aby se cítil při jejich apli-
kaci sebejistě a věděl, že přinese svým 
klientům s astigmatizmem kvalitnější 
vidění a větší spokojenost.

Výběr designů, parametrů a mate-
riálů nebyl nikdy větší než dnes, navíc 
kontaktní čočky mají podporu výrobců 
formou klinických studií a vzdělávacích 
seminářů pro kontaktology.

Nyní je přesně ten správný čas těšit 
se společně se zákazníky ze své práce 
a zvýšit tak i svůj profit.

Z anglického originálu volně přeložil 
a upravil Bc. Petr Vykypěl
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Jednodenní kontaktní čočky jsou pro Vaše zákazníky ideální 
volbou pro zimní sporty a dovolené. Uživatel používá každý 
den nový pár čoček a není třeba dodatečná péče.

• Zvlhčující látka uvolňována s každým mrknutím oka

• Vynikající optické vlastnosti díky technologii LightStream®

• Výjimečná stabilita slzného fi lmu1 

• HPMC v blistru pro zvýšení pohodlí po nasazení

ky ideáln
vá každ

m®

ní 
dý 

PRO OBJEDNÁNÍ KONTAKTUJTE ZÁKAZNICKÝ SERVIS ALCON 800 112 020 
NEBO OBJEDNAVKY.CIBAVISION@CIBAVISION.COM
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Vaši zákazníci 
mohou využít akční 
nabídku a zúčastnit 
se soutěže o pobyt 
v Alpách v hodnotě 

10.000 Kč.*

Doporučte svým zákazníkům

DAILIES®AquaComfort Plus®

jednodenní kontaktní čočky s unikátní zvlhčující technologií.



1993 
 
založena společnost Omega 
Optix, výrobce a dodavatel 
brýlových čoček na český trh

2008 
 
prodáno 10 milionů brýlových 
čoček na českém trhu

2011 
 
individuální Free Form progresivní 
brýlová čočka Exact DS Individual

1997 
 

stali jsme se výhradním 
dodavatelem značkových 

brýlových čoček Nikon

2010 
zavedení Free Form technologie 

v naší laboratoři v Brandýse 
nad Labem

2012 
revoluční bezbarvá antireflexní 

úprava AQUA

w w w.omega - opt ix .cz

Jsme s Vámi Již 20 let.



3 EXKLUZIVNÍ REVOLUÈNÍ TECHNOLOGIE VE VAŠICH PROGESIVNÍCH BRÝLOVÝCH ÈOÈKÁCH

NEZÁLEŽÍ NA VZDÁLENOSTI, NEZÁLEŽÍ 
NA SITUACI, NOVÝ VARILUX S SERIES 
VÁM POSKYTNE NEOMEZENÉ VIDÌNÍ 
JAKO NIKDY PØEDTÍM.

REVOLUCE V TECHNOLOGII 
BRÝLOVÝCH ÈOÈEK
Bìhem výpoètu se zmìní základní struktu-
ra brýlové èoèky a zajistí se tak rovnováha 
pøi pohybu.

REVOLUCE VE FYZIOLOGII
Pøi výpoètu brýlové èoèky se berou do 
úvahy fyziologické rozdíly mezi obìma 
oèima s cílem zabezpeèit širokoúhlé 
vidìní.

REVOLUCE V INDIVIDUALIZACI
Pøizpùsobení brýlových èoèek urèením 
dominantního oka umožní zkrácení 
reakèní doby na zmìnìné podmínky.   


