
Č
K
S

eská
ontaktologická
polečnost

Kontaktologické
listy

České kontaktologické společnosti

VYDÁVÁ:

Česká kontaktologická společnost, o.s.
Libocká 2, 162 00 Praha 6,
tel.: 296 809 220
mobil: 605 273 940
fax: 296 809 414
www.cks.cz

SEKRETARIÁT

Zuzana Repaňová
info@cks.cz

RADA ČKS

Ing. Jiří Michálek, CSc. prezident
 jiri.michalek@cks.cz

MUDr. Anna Topinková viceprezident
 anna.topinkova@cks.cz pro oftalmologii

Bc. Jitka Runčíková viceprezident
 jitka.runcikova@cks.cz pro optometrii

MUDr. Pavel Dvořák
 pavel.dvorak@cks.cz

Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
 pavel.benes@cks.cz

MUDr. Antonín Pitaš
 antonin.pitas@cks.cz

Mgr. Jitka Krasňanská
 jitka.belikova@cks.cz

REVIZNÍ KOMISE

Bc. Daniel Szarvas předseda
 daniel.szarvas@cks.cz

Bc. Kateřina Morávková
 katerina.moravkova@cks.cz

Svatopluk Graca
 svatopluk.graca@cks.cz

2|2015

OBSAH

02 Úvodní slovo prezidenta ČKS
 Jiří Michálek

03 Co bude na XXII. sjezdu ČKS?

04 Spokojenost klientů s Dailies Total 1®
 Mgr. Alena Falharová, DiS.

07 Zápis z losování

07 Členské příspěvky

08 Abstrakta přednášek Nymburk 2014
 Redakce: J. Michálek, T. Fenclová

SPONZOŘI

ČKS | Alcon divize Novartis | Wixi
Bausch & Lomb | CooperVision | Johnson & Johnson

fotosoutěž 2014, autor: Mgr. Klára Záleská



Kontaktologické listy

Úvodní slovo prezidenta ČKS

Milí čtenáři, kolegyně a kolegové,

podle různých vizionářů, věštců, či numerologů je za námi rok očisty a letošní rok 

má být rokem charakterů. Kdo tomu chce věřit, může nebo nemusí.

ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA ČKS
Jiří Michálek

Je za námi také rok diskusí a snah o přijatelnou po-

dobu zákona o zdravotnických prostředcích, který se 

nakonec přes veškeré snahy rady ČKS i dalších skupin, 

jednotlivců či organizací dostal do praxe v ne zcela 

šťastném znění a jehož dopady platné od 1. 4. 2015 nás 

nutí k dalším krokům ve snaze o jeho novelizaci. Sou-

časný stav totiž odborným pracovištím ukládá splnění 

řady podmínek a povinností, jasně hovoří o kontrole 

a nemalých sankcích, ale zároveň umožňuje interne-

tový prodej kontaktních čoček (a dnes i brýlí), prodej 

kontaktních čoček v drogeriích, jejich nabídku v řetěz-

ci ALZA apod. To bohužel zpochybnit nelze, protože 

se jedná o holou realitu.

V představenstvu SČOO, v loňském roce nově zvole-

ném, došlo brzy k rozkolu, který eliminoval veškeré, 

byť opakovaně deklarované snahy o spolupráci. Ne-

přehledný stav přetrval OPTu 2015, ofi ciálně úspěš-

nější než její předchozí ročníky, a vydržel až do valné 

hromady SČOO, která skončila rozpuštěním předsta-

venstva a očekáváním nových voleb. I to je důsledkem 

skutečnosti, že obě naše společnosti (SČOO i ČKS) 

jsou složeny z členů různých zaměření (optik x opto-

metrista, optometrista x oftalmolog) a tak různé půtky 

těch, kteří by měli v ideálním případě spolupracovat, 

blokují činnost jednotlivých odborných organizací 

a zpochybňují jejich smysl a význam. Místo abychom 

se jednotně, ve spolupráci se SČOO a ČOS, už pus-

tili do reálných kroků k nějaké nápravě současné le-

gislativy, utápíme se v žabomyších válkách, klevetách 

a vzpomínkách na křivdy minulé.

Přesto existují pevné body, kterých se můžeme při-

držet, jako je termín a místo konání výročních sjezdů 

ČKS, distribuce Kontaktologických listů, či sekretariát 

ČKS. Po Ing. Marii Kousalíkové, která stála u zrodu 

samotné společnosti, paní Evě Schauerové, která dala 

řád celé agendě v letech největšího rozmachu ČKS, se 

stala dlouholetou sekretářkou rady ČKS Ing. Taťána 

Fenclová, které jsem poskytl plný prostor pro výkon 

této činnosti, neboť stejně jako její předchůdkyně byla 

zaměstnancem Ústavu makromolekulární chemie 

AV ČR, v.v.i., s nímž má naše společnost uzavřenou 

dohodu o spolupráci. Ing. Fenclová dokonce praco-

vala pod mým přímým vedením v mém oddělení. To 

umožňovalo hladkou a bezproblémovou komunika-

ci. Ing. Fenclová vykonávala práci sekretářky dobře, 

zejména v otázkách rutinní činnosti. Za svou práci 

byla honorována dle smlouvy, a pokud to umožňoval 

rozpočet, obdržela i mimořádné odměny. Pravidelně 

jsem oceňoval její práci veřejným poděkováním na 

slavnostním večeru na každém nymburském kongre-

su. A tak i nyní, když Ing. Fenclová podala letos v dub-

nu z osobních důvodů výpověď, bych jí rád veřejně 

prostřednictvím Kontaktologických listů ještě jednou 

poděkoval za to, co vykonala pro ČKS, její radu a re-

vizní komisi i mě jako prezidenta společnosti osobně. 

Respektuji její rozhodnutí a chtěl bych jí do další práce 

popřát hodně úspěchů a do života hodně spokojenos-

ti. Vám pak bych chtěl představit novou sekretářku 

ČKS, slečnu Zuzanu Repaňovou, se kterou budete 

v dalším kontaktu. I jí bych chtěl popřát uspokojení 

z nové práce a nám všem společně úspěšnější období 

s konstruktivními dialogy, férovým jednáním a oporou 

ve smysluplné legislativě.

o
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Co bude na XXII. sjezdu ČKS?

CO BUDE NA XXII. SJEZDU ČKS? NĚCO UŽ VÍME…

Čí přednášky budete moci letos
v Nymburku sledovat ?
Michala Krasňanského, Jitky Krasňanské, Martina 
Falhara, Jakuba Vrby, Jiřího Korynty, Jiřího Cendelína 
a dalších.

Jaká budou témata přednášek ?
o Kyslík: reálné nároky oka, význam materiálu 

a designu kontaktní čočky
o Zdraví a prevence pro oči: pravda o populárních 

trendech vs. skutečné nebezpečí
o Povrchové vlastnosti měkkých kontaktních čoček.
o Kontaktní čočky a kosmetika – prezentace 

zabývající se interakcí mezi kontaktními čočkami 
a kosmetikou

o Nové jednodenní čočky v praxi optometristy
o Využití nové vyšetřovací karty připravené 

společností ALCON v praxi optometristy
o a řada dalších…

Proběhnou taky nějaké workshopy? Určitě:
o Řešení presbyopie
o Štěrbinová lampa
o UV záření. Záleží na tom?
o Efekt výškového prizmatu
o Systémy péče o kontaktní čočky + compliance
o Speciální čočky. Využijte jejich potenciál.
o Barevné kontaktní čočky
o Jak na to, aby odliv klientů na e-shopy pro nás 

nebyl bolestný

Co ještě?
o soutěž absolventských příspěvků
o aktuální informace o vývoji a změnách v legislativě 

týkající se našeho oboru
o valná hromada ČKS
o a bohatý kulturní program a sportovní vyžití.

Sledujte další vývoj programu sjezdu v Kontaktologických listech a na stránkách www.cks.cz

Těšíme se na Vaši účast.

A pozor, část ubytovací kapacity (hotel B) bude rekonstruovaná!

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČKS SE BUDE KONAT 6.–8. 11. 2015
VE SPORTOVNÍM CENTRU NYMBURK
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Spokojenost klientů s Dailies Total 1®

Všichni, kdo aplikujeme kontaktní čočky se dennodenně setkáváme s tím, že klienti 

přestávají nosit své kontaktní čočky. Důvody jsou různé, jedním z hlavních je však 

nepohodlí. Je to jeden z parametrů, který by měl kontaktolog respektovat a brát 

jej v potaz u výběru typu kontaktní čočky. Ideální je naaplikovat kontaktní čočky 

prvním zkušebním párem, aby klient neztratil motivaci a počáteční důvěru v tento 

typ korekce. Je to ohleduplné k časovým nárokům našich klientů a ekonomické 

i k našemu provozu. Velkým počtem zkoušení různých typů snadno klienta od 

nošení kontaktních čoček odradíme. 

SPOKOJENOST KLIENTŮ S DAILIES TOTAL 1®
Mgr. Alena Falharová, DiS.

V následujícím článku jsme se rozhodli podrobněji 
zaměřit právě z hlediska pohodlí na kontaktní čočky 
Dailies Total 1® (DT1) od fi rmy Alcon. Jedná se o jed-
nodenní kontaktní čočky z materiálu Delefi lcon A, 
DK/t = 156 při –3,0 D. Tyto čočky s proměnným obsa-
hem vody v materiálu mají vyšší obsah vody na svém 
povrchu, což zvětšuje smáčivost, důležitou vlastnost 
ovlivňující pohodlí.
V našem aplikačním středisku v Třebíči (40 000 obyva-
tel) jsme oslovili formou dotazníku své „čočkové“ klienty. 
Průzkum jsme prováděli v období 9 měsíců od 1. 6. 2014 
– 28. 2. 2015. Dotazovali jsme se celkem 51 klientů. Po-
drobnější informace o klientech jsou v tabulce níže.

Celkem
klientů

51
Prvonositelé 13 (25 %)

Stávající uživatelé 38 (75 %)

Ženy 36 (71 %)

Muži 15 (29 %)

Průměrný věk 32 let

Průměrně
odnošeno

6 dnů

Průměrně
čočky na očích

12 hod./den

Kontaktní čočky Dailies Total 1® jsme aktivně nabízeli 
novým i stávajícím klientům a to i jako doplněk k jejich 
kontaktním čočkám jiného režimu výměny. Při aplikaci 
každý klient obdržel 5 párů zkušebních čoček, někteří 
získali v rámci jiné akce jako dárek dalších 5 párů zku-
šebních čoček. Z tohoto důvodu je průměrná doba 
nošení čoček 6 dnů. Jedná se o dostatečně dlouhou 
dobu na to, aby klient poznal, zda mu kontaktní čočky 
vyhovují či nikoli a stihl si je vyzkoušet přímo na kon-
krétní činnosti, pro které je chce využívat. Důležitým 
ukazatelem pro pohodlí je doba, po kterou měli klienti 

čočky Dailies Total 1® v očích – jedná se v průměru o 12 
hodin za den, tedy prakticky celý aktivní den. Vyplně-
ní dotazníku probíhalo většinou při následné kontrole 
nebo později elektronickou formou.
Pro hodnocení celkového pohodlí s kontaktními čoč-
kami Dailies Total 1® jsme použili podobnou stupnici 
jako ve škole od 1 do 5 (obr. 1). Známkou 1 a 2 hodnotí 
pohodlí 94 % klientů (59 % + 35 %). Jako nepohodlné, 
známkou 4, hodnotili tyto kontaktní čočky 2 klienti. 
U jednoho byl problém v usazení čoček v podobě vol-
né aplikace a u druhého syndrom suchého oka.

Obr. 1

Pohodlí jsme řešili do důsledku a zeptali jsme se všech 
51 klientů na to, zda vnímají v čočkách Dailies Total 1® 
rozdíl v pohodlí ráno a večer (obr. 2)

Celkové pohodlí s čočkami DT1
odpovídají všichni klienti (n=51)

Velmi pohodlné
– známka 1
Pohodlné
– známka 2
Průměrně
pohodlné
– známka 3
Nepohodlné
– známka 4

Rozdíl v pohodlí u čoček DT1 během dne a večer
odpovídají všichni klienti (n=51)

Čočky byly
pohodlné celý 
den
Čočky byly
nepohodlné
celý den
Čočky byly
pohodlnější
během dne,
večer méně
pohodlné

Obr. 2
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Přibližně 2/3 oslovených (63 %) je s pohodlím čoček 
Dailies Total 1® zcela spokojeno a pokročilejší denní 
doba nemá na pohodlí s čočkami v očích vliv. Převede-
me-li tyto hodnoty do praxe, je velmi pravděpodobné, 
že tito klienti budou s čočkami Dailies Total 1® dlou-
hodobě spokojeni a pokud s nimi nebudou mít další 
problém, např. v nasazování nebo snímání, pravděpo-
dobně je budou i pravidelně kupovat.
Jak je dále vidno na obr. 2, přibližně 1/3 klientů řeší 
s DT1 nepohodlí na konci dne (35 %). U této skupiny 
klientů by měl kontaktolog zpozornět, jelikož právě 
tito klienti mají u svých čoček určité „ale“ – zde v po-
době nepohodlí na konci dne a hrozí, že by mohli od 
nošení čoček v budoucnu upustit. Nazvěme je sym-
ptomatickými klienty. Tito klienti budou mít s velkou 
pravděpodobností nepohodlí u všech typů čoček, kte-
ré vyzkouší. Lze říci, že úspěšnost konkrétní kontaktní 
čočky v pohodlí, bude vykazovat co nejmenší počet 
těchto symptomatických nositelů.
Dále jsme se zaměřili na ty uživatele, co již kontaktní 
čočky nosí (38 lidí) a ptali jsme se, jak jsou jim tyto 
stávající čočky pohodlné (obr. 3).

Obr. 3

Na obr. 3 je vidět, že celodenní pohodlí a pocit čoček 
v očích bez toho, aniž by jim to vadilo, má polovina 
klientů (8 % + 42 %). Druhá polovina klientů, přesněji 
47 %, řeší nepohodlí s čočkami až v druhé části dne 
či večer a nastává jim úleva při vyjmutí čoček z očí. 
Jedná se o již zmíněné symptomatické klienty. U DT1 
je symptomatických klientů pouze 35 % (viz obr. 2). 
Pokud budeme brát hodnotu 47 % jako typický vzorek 
všech nositelů kontaktních čoček, pak přibližně polo-
vina klientů, co nosí čočky je symptomatická. Jedná se 

o početnou skupinu nositelů kontaktních čoček a je 
třeba s nimi pracovat. Příčiny nepohodlí mohou být 
samozřejmě různé a dle subjektivních potíží klienta je 
vhodné nabídnout možnost použití umělých slz, zkrá-
cení doby nošení čoček během dne nebo vyzkoušení 
jiné čočky. Pokud klient tuto nabídku odmítne, je dob-
ré jej ujistit, že má tuto možnost kdykoli v budoucnu.
Jaké kontaktní čočky stávající klienti užívají, je zobra-
zeno na obr. 4.

Popišme si, jak stávající klienti (n=38) hodnotí z hledis-
ka pohodlí čočky Dailies Total 1® oproti čočkám, které 
dosud nosí (obr. 5). Jednoznačně zde vychází, že čoč-
ky Dailies Total 1® jsou 68 % klientům pohodlnější, než 
doposud nošené kontaktní čočky. Jedná se o poměrně 
vysoké číslo.

Obr. 5

Obr. 6

Zaměřme se na obr. 6. Z 38 klientů, kteří již kontaktní 
čočky nosili. Osmnáct (35 % u obr. 2) uvedlo jednu 
konkrétní odpověď, a to, že jsou jim doposud nošené 
kontaktní čočky pohodlné během dne a ke konci dne 
jim pohodlí klesá. Jedná se o typické symptomatické 
klienty. Po aplikaci čoček Dailies Total 1® jich uvedlo 
pokles pohodlí na konci dne již jen 6 (33 %). Zbylým 
12 klientům (67 %), tedy celým 2/3 klientů kontaktní 
čočky Dailies Total 1® pomohly odstranit nepohodlí na 
konci dne. Jedná se o malý vzorek počtu klientů, přes-
to nám jasně ukazuje, že tyto jednodenní čočky jsou 
z hlediska pohodlí výborné.
Pokud klienti nosí čočky s delším režimem výměny, je 
nutné hlídat jejich spokojenost s nimi a v případě pro-
blému raději zvolit jednodenní kontaktní čočky, než 

Pohodlí v doposud nošených kontaktních čočkách
osloveni ti, co již čočky nosí (n=38)

Velmi pohodlné 
celodenní pohodlí
 známka 1
Pohodlné
občas o čočkách
vím, nevadí mi to
známka 2
Pohodlné většinu 
dne, ke konci dne 
méně pohodlné
známka 3
Nepohodlné čočky 
vnímám celý den
známka 4

Jaké kontaktní čočky stávající
klienti nosili (n=38)

Jak jsou pohodlné DT1 oproti doposud nošeným čočkám
odpovídají ti, co čočky již nosí (n=38)

Pohodlnější, než 
mé předchozí
Stejně
pohodlné, jako 
mé předchozí
Méně pohodlné, 
než mé
předchozí
Nepohodlné

Porovnání pohodlí u symptomatických klientů
s doposud nošenými kontaktními čočkami a DT1 

ráno x večer (n=18)

DT1 jsou večer 
pohodlnější, než 
vlastní čočky
DT1 jsou večer 
stejně pohodl-
né, jako vlastní 
čočky – cítím je 
v očích

Obr. 4
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Spokojenost klientů s Dailies Total 1®

aby klient zcela upustil od nošení kontaktních čoček.
Díky novému materiálu u kontaktních čoček Dailies 
Total 1® nelze opomenout zmínku o manipulaci s tě-
mito čočkami, resp. jak se klientům nasazují a snímají 
z očí. Nasadit tyto čočky do očí nebyl pro klienty žád-
ný problém. Zcela bez potíží nebo na první až druhý 
pokus nasadilo DT1 92 % klientů. 6 % klientů čočky 
nasadilo na 4. pokus a pouze jeden klient (2 %) vložil 
čočky do očí až po půl hodině. Materiál Delefi lcon vel-
mi dobře drží tvar a okraje se nelepí k sobě, nikterak 
rychle neosychá a při nasazování se dobře odlepuje 
od prstu i když je čočka ještě vlhká.
Snímání kontaktních čoček Dailies Total 1® z očí po-
pisuje obr. 7. Zcela bez problémů nebo do 3. pokusu 
sejme čočky z očí 84 % klientů (43 % + 41 %). Dvanáct 
procent klientů čočky snímá na 4 pokus a více.

Obr. 7

Vyloženě problém s vyjímáním čoček z očí měli 4 % 
klientů (2 lidé). Jeden z nich byl klient, který špatně 
zvládal i nasazování čoček. V tomto případě je nutné 
s klientem na metodě manipulace zapracovat a kon-
krétně se podívat, v čem tkví příčina neúspěchu. Tr-
pělivý přístup kontaktologa a dostatek času pomůže. 
Druhý klient měl problém jen s vyjímání čoček z očí. 
Nasazování mu problém nedělalo. V tomto případě 
jsme klientovi nabídli jiné jednodenní kontaktní čočky, 
abychom předešli ztrátě motivace a možnému ukon-
čení nošení čoček z tohoto důvodu. Čočky zkoušel 
znovu po devítileté přestávce.
Kontaktní čočky Dailies Total 1® jsou materiálově 
opravdu „jiné“ a při uchopení mají kluzký povrch. 

Toto může překvapit uživatele stávajících hydroge-
lových čoček. Jak je z obr. 7 vidno, řeší to pouze od-
borná veřejnost, nikoli klienti. Jako doporučení pro 
aplikaci těchto čoček bych uvedla doporučení, že při 
jakékoli změně typu kontaktních čoček je vždy dobré 
klienta instruovat ohledně odlišné manipulace s nový-
mi čočkami a připomenout, že při vyjímání je dobré 
mít suché prsty, dostatečně rozevřená víčka a nezapo-
menout čočku před uchopením prsty posunout mimo 
rohovku.
Závěrem lze říci, že kontaktní čočky Dailies Total 1® 
jsou moderní alternativou velmi pohodlných čoček, 
které s velkou pravděpodobností uspokojí jak prvo-
nositele, tak stávající uživatele čoček. Pokud máte ve 
své praxi klienty, co řeší opakovaně pocit nepohodlí 
ve svých kontaktních čočkách, můžeme vám na zákla-
dě našich zkušeností doporučit Dailies Total 1® a u 2/3 
klientů jim z hlediska pohodlí pomůžete. Kontaktní 
čočky Dailies Total 1® předčily naše očekávání z hle-
diska spokojenosti klientů a téměř 80% z nich uvažuje 
o koupi těchto čoček nebo je již zakoupilo. Přeji vám 
hodně úspěchů při jejich aplikaci.

Celkové pohodlí s čočkami DT1
odpovídají všichni klienti (n=51)

Velmi pohodlné
– známka 1
Pohodlné
– známka 2
Průměrně
pohodlné
– známka 3
Nepohodlné
– známka 4

Vlastní zkušenost s kontaktními čočkami
Dailies Total 1®
Tyto kontaktní čočky jsem si také poctivě odnosi-
la a vyzkoušela na sobě. Patřím k té části sympto-
matických uživatelů čoček, kteří o každé kontaktní 
čočce k večeru v oku vědí. O čočce Dailies Total 1® 
jsem také věděla, ale tak nějak jiným způsobem, 
než u ostatních čoček. Měla jsem první dva dny 
pocit, že je v očích vnímám během dne i večer, ale 
vůbec nijak mi to nevadilo, nebylo to rušivé nebo 
omezující. Nepřidalo se k tomu ani typické rozma-
zání vidění, které tento stav u mě často doprováze-
lo. Další 3 dny nošení jsem na ně prostě zapomněla 
a pocitově jsem byla zcela jako bez čoček v očích. 
Musela jsem zavést opatření, že jsem záměrně na-
čnuté blistry ráno nevyhodila do koše, ale nechala 
jsem je u zrcadla, aby mi na ně večer „padl zrak“ 
a já si na své čočky v očích vzpomněla a vyjmula je. 
Moc vám při nošení vašich kontaktních čoček přeji 
tento pocit.
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Dne 17. 4. 2015 na schůzi rady ČKS byly otevřeny za přítomnosti 3 členů 
rady, 1 člena revizní komise a sekretářky společnosti všechny došlé obálky 
s dotazníky. Celkem se vrátilo 55 vyplněných dotazníků. Třicetčtyři z nich 
obsahovalo slosovatelný kupon, který byl vložen do losovacího osudí. 
Šestnáct vyplněných dotazníků se vrátilo ze Slovenska.
Bylo vylosováno deset výherců, kteří získávají slevu z celkové ceny za 
účast na XXII. výročním sjezdu ČKS v listopadu 2015, a to ve výši 1.200 Kč

Výherci:
1. Mgr. Hana Lebedová, Zlín
2. Angelika Nováková, Praha
3. Bc. Veronika Martinová, Praha
4. Bc. Petra Kvasničková, Praha
5. MUDr. Šárka Skálová, Uherské Hradiště
6. MUDr. Svatava Háčiková, Praha
7. Bc. Tereza Jeřábková, Praha
8. Pavla Vedralová, Praha
9. Bc. Jaroslava Marciánová, Sluštice
10. Ing. Bc. Iveta Velková, DiS., Cheb

Za radu ČKS:
MUDr. Anna Topinková
Mgr. Pavel Beneš, PhD.

o

ZÁPIS Z LOSOVÁNÍ

Členské příspěvky za rok 2015 ve výši 500 Kč můžete platit převodem na 
číslo účtu 162173369/0800. Jako variabilní symbol uveďte Vaše rodné čís-
lo. Bez toho nelze přiřadit platbu ke jménu u příslušného člena ČKS, o.s.
Kdo obdržel upomínku o nezaplacených členských příspěvcích a za rok 
2013 a 2014 (ze dne 20. 1. 2015) a za rok 2014 (ze dne 20. 1. 2015) nechť 
zaplatí dlužné příspěvky společně s příspěvky za rok 2015.
Kdo má členské příspěvky za letošní rok (2015) již zaplacené, považujte 
tuto informaci za bezpředmětnou.

o

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

K dispozici máme katalogy brýlí SPY+, barevných 
a  crazy čoček a  ozdobných pouzder, které na 
vyžádání můžeme zaslat, nebo vám je doveze náš 
obchodní zástupce. Dále jsou k  dispozici letáky, 
plakáty a samolepky k vybraným produktům. 

Na stránkách www.wixi.cz naleznete v  elektronické 
podobě aktuální, námi nabízený sortiment. 
V  partnerském systému po zaregistrování jsou 
u veškerého sortimentu viditelné i ceny bez DPH.

V případě dotazů, nebo zájmu o spolupráci se na 
nás neváhejte obrátit.
V pV přípřípaděadě do dotaztazů,ů, nebnebo zo zájmájmu ou o sp spoluolupráprácici sese nana 
násnás ne neváhváhejtejte oe obrábrátittit..

www. .cz

Wixi s.r.o.
Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady

e-mail: info@wixi.cz, tel.: 325 513 052

SLUNEČNÍ A DIOPTRICKÉ 
BRÝLE RAY-BAN, PRADA, 
DOLCE&GABBANA A SPY+

BAREVNÉ ČOČKY 
DIOPTRICKÉ A NEDIOPTRICKÉ

KONTAKTNÍ ČOČKY 
VŠECH VÝROBCŮ

POUZDRA

CRAZY ČOČKY DIOPTRICKÉ, 
NEDIOPTRICKÉ (DIA: 14,0; 17,0 

A 22,0 - SKLERÁLNÍ)

ROZTOKY NA KONT. ČOČKY

DOPLŇKY - APLIKÁTORY, 
KLEŠTIČKY, PINZETKY 
A POUZDRA

VELKOOBCHOD SE SLUNEČNÍMI 
A DIOPTRICKÝMI BRÝLEMI, KONTAKTNÍMI 

ČOČKAMI A PŘÍSLUŠENSTVÍM

KDE VÍME CO ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ
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XXI. výroční sjezd
České kontaktologické společnosti
Nymburk, 7.–9. 11. 2014

Hlavní sponzor:
CooperVision

Zlatý sponzor:
Bauch & Lomb

Stříbrný sponzor:
Johnson & Johnson, s. r. o

Bronzoví sponzoři:
Ursapharm, spol. s r. o.

Ostatní sponzoři:
Oculus, spol. s r. o.
Wixi s. r. o.
Essilor – Optik, spol. s r. o.
Hoya Lens CZ, a. s.

Proč si někteří klienti nezvyknou na progresivní 
brýlové čočky?
D. Krátký, Fokus Optik Pardubice
M. Novák, Oční optika Benešov

Cílem prezentace je zaměření na problematiku nená-
vyku u progresivních brýlí, které jsou v dnešní době 
čím dál více technologicky dokonalejší. Důraz je 
kladen na eliminaci zbytečných chyb při výběru jed-
notlivých typů brýlových čoček a životního stylu zá-
kazníka. Výsledkem je spokojenost zákazníků s pro-
gresivními brýlemi.

Rohovkový topograf při screeningu ektaktických 
onemocnění rohovky
Mgr. P. Beneš, Ph.D., KOO LF MU Brno

Přístroje zobrazující přední segment oka se soft-
warem, hodnotícím jednotlivé oční struktury kvalita-
tivně i kvantitativně tvoří nedílnou součást vybavení 
rohovkových poraden, refrakčních center, rohovkové 
topografy by měly být standardem i optometrického 
pracoviště.
Ve smyslu vývoje přístrojů tvoří hranici mezi rohov-
kovými topografy zařízení, která mapují jednotlivá 
zakřivení a elevace přední plochy rohovky. V dnešní 
době mohou napomáhat při hodnocení slzného fi l-
mu, Meibomských žláz, úhel dolního víčka pro apli-
kaci tórických čoček, propustnost pro kyslík u jed-

notlivých typů kontaktních čoček. Máme možnost 
srovnání nálezů v časové ose, 3D grafi ka napomáhá 
při edukaci pacienta. Zejména v době internetových 
prodejů a aplikací kontaktních čoček unifi t není do-
ceněn význam rohovkového topografu, a to nejen 
pro výběr vhodných parametrů kontaktních čoček, 
ale zejména při screeningu a záchytu ektatických 
onemocnění rohovky (keratokonus, marginální pe-
llucidní degenerace, vzácně keratoglobus). U většiny 
pacientů je v současné době možné progresi těchto 
onemocnění zastavit a stávající stav stabilizovat.

Anisometropia a aniseikonia
Bc. M. Krasňanský
Optika Jana Krasňanská, UVEA mediklinika Martin

V literatúre sa najčastejšia klasifi kuje anisometropia 
ako rozdiel refrakcie pravého a ľavého oka viac ako 
1 dioptria. S praxe ale vieme, že anisekonia nie je pri-
amo podmienená anisometropiou. Rovnako miera 
aniseikonie nie je v priamej úmere s anisometropiou.
V prednáške anisometropia a aniseikonia si ukážeme 
základné princípy postupu merania percentuálnej 
miery aniseikonie aj bez použitia SIZE LENS šošo-
viek, ktoré sú dnes ťažko dostupné. Vďaka týmto me-
raniam, s pomocou jednoduchého vybavenia, doká-
žeme posúdiť ako v konkrétnom prípade postupovať.
Účinky anisometropie sú rozdielne vzhľadom na 
zvolený typ korekcie. Aj “malá” miera anisometropie 
spôsobuje väčšiu záťaž na binokulárny systém v prí-
pade multifokálnych okuliarových šošoviek. Ako náh-
le vieme tieto účinky zmerať a posúdiť, dokážeme sa 
jednoduchšie rozhodnúť akú formu korekcie zvolíme.

Filtry modrého světla – jaký mají význam?
A dočkáme se jich i u kontaktních čoček?
Mgr. J. Bělíková
Katedra optometrie a ortoptiky, LF MU, Brno

Je modré světlo opravdovou hrozbou pro zdraví očí 
našich klientů nebo se jedná jen o další obchodní 
trik? A pokud je modré světlo tak škodlivé, jak k tomu 
přijdou nositelé kontaktních čoček, kteří brýle nosí 
jen sporadicky. Lze očekávat brzké rozšíření fi ltrů 
modrého světla i u kontaktních čoček?
Nitrooční čočky s fi ltrací modrého světla se používa-
jí u pacientů po operaci katarakty už víc než 10 let. 
Účelem těchto žlutých čoček je absorpce vysoko-
energetického modrého světla po extrakci vlastní, 
většinou senilními změnami postižené, oční čočky. 
Modré světlo představuje vyšší zátěž sítnice oka fo-
tooxidací. Vysoká míra fotooxidace je považována za 
jeden z rizikových faktorů pro rozvoj věkem podmí-
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Kontaktní o ky AIR OPTIX® COLORS získaly pres  žní ocen ní TOP OPTA 2015.
Vyzkoušejte prodyšné barevné kontaktní o ky v aplikaci  AIR OPTIX® COLOR STUDIO.
www.airop  xcolors.cz    ©2015 Novar  s AG. Platnost do 03/2017
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něné makulární degenerace (VPMD). Nicméně v 10ti 
z 12ti rozsáhlých epidemiologických studií se nepo-
dařilo prokázat vztah mezi expozicí modrému světlu 
a vznikem VPMD. Naopak, začalo se diskutovat o ne-
žádoucích následcích při omezení vstupu modrého 
světla do oka, např. narušení cirkadiánního rytmu 
a s tím spojená nespavost, deprese a řada systémo-
vých komplikací. Ani dnes tedy nepanuje všeobecná 
shoda na použití žlutých čoček.
V loňském roce se podobná idea objevila na trhu 
s brýlovými čočkami. Úpravu brýlových čoček elimi-
nující množství modrého světla dnes už standard-
ně nabízí řada výrobců. A jaký je důvod pro použití 
modrých fi ltrů u mladých zdravých fakických jedin-
ců? Prodejní argumenty nejčastěji znějí jako ochrana 
očí před vysokoenergetickým modrým zářením při 
práci na počítači, s tabletem či smartphonem. Otáz-
kou zůstává, jaká je reálná hrozba těchto zařízení 
a zda eliminace modrého světla přináší reálný užitek, 
resp. zda naopak nemůže uškodit.
Pokud se modrý fi ltr stane populární u brýlových čo-
ček, lze čekat jeho rozšíření i u kontaktních čoček? 
A měli bychom si to přát, nebo raději doufat v opak?
Kontaktní čočky jsou přece jen artiklem lépe chráně-
ným před nerozvážnou komercí a více zaměřeným na 
zdraví nositelů. A tak je modrý fi ltr prozatím otázkou 
budoucnosti. Pokud se ale dočkáme, přejme si, aby 
to bylo v době plného pochopení a dobré znalosti jak 
benefi tů, tak rizik.

Přehled progresivních kontaktních čoček
na českém trhu?
D. Krátký, Fokus optik Pardubice
M. Novák, oční optika Benešov

Je segment trhu multifokálních kontaktních čoček 
stále nevyužitou příležitostí?
Samozřejmostí je pro nás doporučení čoček jedno-
ohniskových ( jednodenní, čtrnáctidenní a měsíční), 
ale multifokální kontaktní čočky jsou stále opomíjené, 
přestože se staly nedílnou součástí produktů našich 
dodavatelů a našeho prodejního portfolia. Nabízíme 
zákazníkovi progresivní brýlové čočky, ale nezmíní-
me se o multifokálních kontaktních čočkách, i když 
víme, že zvýší komfort vidění a osvobodí presbyopy 
od brýlí. Přednáška je zaměřena na sumarizaci mul-
tifokálních kontaktních čoček od předních renomo-
vaných výrobců, která by měla přinést další prodejní 
argumenty při nabízení multifokálních kontaktních 
čoček.

Současná česká kontaktologie
 - materiály, design, lidé, problémy
Ing. Jiří Michálek, CSc., ÚMCH AV ČR, v.v.i.

Příspěvek se zabývá současnou českou kontaktolo-
gií z několika úhlů pohledu. Prvním jsou materiály 
čoček, diskuse jejich parametrů a četnosti použití. 

Můžeme očekávat renesanci hydrogelů? Můžeme 
hodnocení kvality čoček omezit opravdu jen na pro-
pustnost pro kyslík?
Je současný „ideální“ universální design čoček dosta-
čující? Stačí nám skutečně nabídnout čočky cca 80 % 
klientů a těm zbylým říci: bohužel, pro Vás nemáme? 
Jaké mají současní klienti opravdu požadavky? Je to 
opravdu hlavně cena, nebo také kvalita, pohodlí, na-
bízené služby?
Lidé jsou lidé, s různými zájmy, názory, často proti-
chůdnými, to pak vede ke vzniku problémů, kterých 
zvláště letos nebylo málo.

Zdravotní rizika způsobené prodejem zdravotních po-
můcek na internetu. Opravdu s tím nelze nic udělat?
T. Haberland, Oční optika Cham

Politicko-profesní přednáška.
Prodejem kontaktních čoček na internetu to začalo, 
korekčními brýlemi to pokračuje. Lze prodávat kon-
taktní čočky a korekční brýle bez zdravotního rizika 
a bez osobní přítomnosti klienta u odborníka? Sku-
tečně s tím naši „dobří“ dodavatelé nic nemohou 
dělat? Skutečně s tím nemůžeme dělat nic ani my 
kontaktologové? Jak nám pomáhají naše zájmové 
organizace? Dožije se kongres českých kontaktologů 
roku 2016?
Toto a mnoho dalšího se dozvíte na této realistické 
přednášce.

Starý vs. nový zákon o zdravotnických prostředcích
JUDr. J. Král

Přednáška o novém zákonu o zdravotnických pro-
středcích. Starý versus nový zákon, přijaté a nepřijaté 
návrhy změn, ale hlavně, jaká byla představa tvůrce 
zákona o tom, jaká bude skutečnost při jeho zavede-
ní do praxe. Na přednášku navazuje panelová disku-
se k témuž tématu.

Čočková skládanka
MUDr. A. Sendler, Kontaktela s.r.o., Brno

Autor referuje o kombinaci speciálních čoček. Přímo 
na oku je měkká čočka opatřená výřezem na přední 
ploše. Do výřezu se volně vkládá individuálně desig-
novaná tvrdá čočka. Jde o sofi stikovanou variantu
piggyback aplikace.
Tato metoda je déle známa, ale technologický vývoj 
umožnil zlepšení: Měkká podložka, která je poměrně 
silná, je vyrobena z daleko propustnějšího materiálu, 
vysoce hydratovaného hydrogelsilikonu. Modelování 
zadní plochy tvrdé čočky usnadňuje topografi e se-
jmutá ze dna výřezu. Nastavení tlouštky tvrdé čočky 
a jejího okraje zlepšuje optická koherentní tomogra-
fi e (OCT). Tvrdá čočka pak může lépe zapadnout do 
výřezu a obě čočky splynou v hladkou konturu.

Abstrakta přednášek Nymburk 2014
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NABÍZÍM DESIGNÉRY NAVRŽENÝ
A LUXUSNĚ ZPRACOVANÝ NÁBYTEK
JAKO VYBAVENÍ OČNÍ OPTIKY
Vše je udržováno a ve velmi dobrém stavu. Sestava obsahuje: ovál s boční oddělovací 
stěnou, 13 závěsných stojanů s ukotvením do stropu, celistvou stěnu na brýle, vestavě-
nou kuchyňskou linku se skříněmi, stůl do vyšetřovny se skříňkami, 3 hranolové stoly 
jako pokladny a 1 stůl pracovní. Původní cena 1,3 mil. Kč. Prakticky hotová oční optika 
jen bez přístrojů a brýlí. Můžete začít ihned provozovat! Rozměry jednotlivých kusů do-
dám na vyžádání. Vše je uloženo ve skladu, okamžitě k dispozici a připraveno k odvozu.

Cena za veškerý nabízený nábytek: 239.000 Kč bez DPH.
Pro jakékoliv bližší informace volejte: 777 905 553 – pan Höck.
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Oproti ideově blízké hybridní čočce, u níž je tvrdá 
i měkká část pevně spojena, lze kombinaci například 
lépe použít po transplantaci rohovky, kde je rohovka 
citlivá na přímý kontakt s tvrdou částí hybridní čočky. 
A rovněž je možné vkládání zadnětorické tvrdé čočky, 
stávající hybridní čočky zatím torický design nema-
jí. Metoda je další alternativou ke zlepšení komfortu 
pacientů s keratokonem. Torickou kombinaci lze pře-
kvapivě dobře použít u velmi vysokého pravidelného 
astigmatismu.

Slzný fi lm a kontaktní čočky
Mgr. J. Bělíková, Bc. T. Dobřenský
CooperVision

Jednou z častých příčin diskomfortu při používání 
kontaktních čoček je nedostatečná kvalita slzného fi l-
mu. V krátké úvodní prezentaci a následně prakticky 
si ukážeme, jak můžeme potíže předvídat a špatný 
slzný fi lm diagnostikovat. Vysvětlíme si strukturu slz-
ného fi lmu nejen na kreslených schématech, ale ze-
jména in vivo -na očním povrchu tak, jak se nám jeví 
v okulárech štěrbinové lampy. Rovněž si všimneme 
toho, jak kontaktní čočky na slzný fi lm působí a jaký 
vliv přitom hraje typ čočky, individuální charakteris-
tiky klienta i prostředí, ve kterém se klient nachází. 
Naučíme se identifi kovat rizikové faktory a popíšeme 
možnosti zvládání a předcházení obtíží. V neposlední 
řadě navrhneme způsob efektivní komunikace smě-
rem ke klientovi tak, aby naše doporučení byla vysly-
šena.

Refrakční fantazie s foropterem
Bc. M. Krasňanský, CooperVision

Během mého studia v Německu a stáží na klinikách 
ve Spojených státech jsem si všiml jednoho zásadní-
ho rozdílu v přístrojovém vybavení obvyklém u nás 
a v zahraničí. Ani u nás není problém najít v optice 
přístrojové vybavení za statisíce. Co ale je zvláštní, 
že jsme ochotní investovat velké sumy do vybavení 
s argumentem, že zákazníci to od nás vyžadují, ale 
praktické využití těchto přístrojů již moc neřešíme. 
Základem naší práce jako optometristů je stanovení 
přesné korekce včetně vyšetření binokulárního vidě-
ní. Foropter nemá za úkol jen zvyšovat prestiž pra-
coviště, ale může našim zákazníkům nabídnout vět-
ší pohodlí při vyšetření a nám větší časový prostor 
pro podrobnější binokulární testy. V rámci našeho 
workshopu si ukážeme na příkladu manuálního fo-
ropteru, jak takové vyšetření může probíhat v praxi.
Pokusím se Vám demonstrovat výhody provádění 
refrakční zkoušky na foropteru. Ukážeme si, jak ně-
které testy se zkušební obrubou těžce realizovatelné, 
lze na foropteru elegantně provést během několika 
pohybů.
Přijďte se podívat, jak by foropter mohl ulehčit vaši 
práci!

Využití sociální sítě k obchodování
Radek Wagner
CooperVision

Sociální média a jmenovitě FaceBook jsou dnes sou-
částí každodenního života okolo nás. Abychom doká-
zali využívat možností, které nám tato sít nabízí pro 
zlepšení našeho obchodu, potřebujeme vědět, co 
všechno je nutné a možné udělat. Společně projde-
me všechny důležité kroky od založení profi lu, přes 
jeho správu, až po správu reklamy a využití obsahu 
k uskutečnění obchodu.

UV záření, jak ho ještě neznáte
Mgr. M. Falhar, Ph.D.
Johnson & Johnson Vision Care

Ochrana očí před ultrafi alovým zářením zažívá svou 
renesanci. Díky široké nabídce nových produktů 
je „moderní“ řešit ochranu zraku před škodlivými 
účinky ultrafi alového záření. Cítíte se ale dostatečně 
informovaní? Skutečně víte, jaký je technický a od-
borný podklad některých produktů chránících zrak? 
A v neposlední řadě, líbilo by se Vám být zdatným 
obchodníkem s „černým světlem“?

Suché oko
MUDr. K. Boudová
Johnson & Johnson Vision Care

V našich očních ordinacích a optikách se s tímto 
problémem setkáváme téměř každý den. Umíme si 
s ním však poradit? Vyšetřovacích metod je mnoho, 
objevují se nové a začínají se používat rutinně. Která 
vyšetření si z nich vybrat, čím se řídit při diagnostice 
a jak si poradit se získanými výsledky?
A co léčba, kdy ji může řídit kontaktolog-nelékař 
a kdy je nutné odeslat k oftalmologovi? Pojďme si 
společně projít tento častý problém našich klientů 
společně s možnostmi diagnostiky i léčby.

Hypergel
– jste si jisti, že znáte všechny materiály
kontaktních čoček?
Mgr. P. Beneš, Ph.D.
Bausch & Lomb

Odborná přednáška s praktickými ukázkami je zamě-
řena na materiál hypergel – novinka v jednodenních 
a multifokálních kontaktních čočkách. Během před-
nášky budou sděleny hlavní výhody tohoto bioinspi-
rovaného materiálu, struktura vlastního materiálu, 
včetně přínosu pro koncového klienta. V praktické 
části pak bude možné si materiál „osahat“, případ-
ně vyzkoušet na „vlastní oči“. Během semináře bude 
probíhat srovnání hypergelu s ostatními materiály ur-
čených pro kontaktní čočky.

pokračování v příštím čísle


