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Mezinárodní projekt Contact Lens Prescribing, který sbírá a analyzuje data o nošení 

kontaktních čoček, je realizován již od roku 2001. Za tu dobu zpracoval data z více 

než 250 000 aplikací v 54 zemích. V loňském roce se zapojilo 31 zemí a celkem 

studie zahrnovala údaje o 21 673 nositelích. Tradičně se na projektu podílela i Česká 

republika, díky laskavé pomoci členů ČKS. Proto zde můžeme uvést stručný výtah 

ze shrnujícího článku International Contact Lens Prescribing in 2013 [1], [2].

APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK VE SVĚTĚ V ROCE 2013
Bc. Alice Pešinová

Celkem
Průměrný (±SD)*

věk
Žen

Nové
aplikace

Příležitostné 
nošení**

Austrálie (AT) 458 38,2 ± 15,9 66 % 36 % 24 %

Bulharsko (BG) 747 27,7 ± 9,3 75 % 35 % 1 %

Česká republika (CZ) 370 30 ± 13,6 63 % 58 % 22 %

Čína (CN) 160 28,4 ± 6,7 72 % 31 % 16 %

Dánsko (DK) 660 37,5 ± 15,2 62 % 48 % 2 %

Francie (FR) 1 320 34,7 ± 15,4 69 % 41 % 5 %

Holandsko (NL) 1 280 36,2 ± 15,8 66 % 32 % 3 %

Indie (IN) 90 29,5 ± 11,1 70 % 28 % 4 %

Indonésie (ID) 231 26,3 ± 9,5 73 % 53 % 9 %

Island (IS) 62 27,1 ± 14,3 52 % 35 % 35 %

Izrael (IL) 1 230 29,2 ± 11,5 62 % 28 % 11 %

Japonsko (JP) 4 290 29 ± 13,9 68 % 43 % 13 %

Jižní Korea (KR) 370 24,8 ± 7,2 75 % 20 % 10 %

Kanada (CN) 1 080 34,7 ± 15,2 66 % 29 % 19 %

Litva (LT) 760 27,2 ± 9,9 30 % 24 % 21 %

Maďarsko (HU) 470 27,9 ± 11,7 61 % 53 % 9 %

Německo (DE) 708 35 ± 14 62 % 33 % 6 %

Nepál (NP) 221 24,3 ± 7,7 48 % 32 % 0 %

Norsko (NO) 768 36,3 ± 15,3 58 % 27 % 6 %

Nový Zéland (NZ) 945 35,8 ± 15,8 63 % 39 % 20 %

Polsko (PL) 140 31,5 ± 11,5 78 % 43 % 3 %

Portugalsko (PT) 220 31 ± 12,2 59 % 43 % 10 %

Rakousko (AT) 310 35,4 ± 14,9 69 % 20 % 2 %

Rusko (RU) 660 27,3 ± 10,1 38 % 46 % 3 %

Řecko (GR) 370 33,9 ± 13,1 56 % 40 % 8 %

Slovinsko (SI) 190 31,7 ± 14,4 59 % 21 % 8 %

Spojené státy americké (US) 750 34,7 ± 15,6 64 % 25 % 5 %

Španělsko (ES) 1 026 31,9 ± 14,7 46 % 55 % 8 %

Švédsko (SE) 450 40,4 ± 16 64 % 30 % 16 %

Taiwan (TW) 556 26 ± 9 76 % 10 % 0 %

Velká Británie (UK) 781 36,8 ± 15,9 63 % 53 % 23 %

Celkem 21.673 32 ± 14,3 63 % 36 % 10 %

* směrodatná odchylka, ** maximálně 3 dny v týdnu

TABULKA 1. – DEMOGRAFICKÉ INFORMACE PRO 31 ZKOUMANÝCH ZEMÍ

Tvrdé 
čočky 

Ortho-k 
Jednodenní 

čočky 
hydrogel

Jednodenní 
čočky SiH

Ostatní 
hydrogel 

denní
nošení

Ostatní
SiH

denní
nošení

Měkké
čočky 

prodloužené 
nošení

Rakousko (AT) 23% 7% 7% 7% 17% 39% 0%

Austrálie (AU) 5% 0% 17% 10% 10% 50% 7%

Bulharsko (BG) 7% 0% 2% 2% 12% 64% 14%

Kanada (CA) 4% 1% 16% 6% 14% 56% 4%

Čína (CN) 2% 0% 30% 1% 38% 23% 6%

Česká rep. (CZ) 4% 0% 13% 10% 15% 55% 3%

Německo (DE) 26% 1% 10% 7% 19% 37% 1%

Dánsko (DK) 7% 1% 39% 8% 9% 27% 9%

Španělsko (ES) 10% 3% 15% 7% 24% 40% 2%

Francie (FR) 16% 2% 7% 10% 7% 57% 1%

Řecko (GR) 5% 0% 7% 3% 29% 50% 6%

Maďarsko (HU) 2% 1% 8% 11% 18% 54% 5%

Indonésie (ID) 3% 0% 29% 3% 54% 12% 0%

Izrael (IL) 12% 0% 24% 7% 27% 26% 4%

Indie (IN) 8% 0% 12% 0% 34% 45% 0%

Island (IS) 0% 0% 37% 0% 4% 59% 0%

Japonsko (JP) 17% 0% 30% 9% 20% 23% 0%

Jižní Korea (KR) 15% 0% 15% 5% 48% 14% 2%

Litva (LT) 0% 0% 17% 6% 8% 50% 19%

Holandsko (NL) 18% 5% 2% 4% 15% 54% 1%

Norsko (NO) 6% 0% 23% 12% 4% 29% 27%

Nepál (NP) 20% 0% 0% 0% 73% 7% 0%

Nový Zéland (NZ) 16% 1% 21% 9% 5% 46% 2%

Polsko (PL) 19% 0% 2% 3% 0% 74% 2%

Portugalsko (PT) 5% 0% 9% 14% 17% 55% 0%

Rusko (RU) 1% 0% 5% 5% 18% 57% 13%

Švédsko (SE) 1% 1% 31% 7% 11% 36% 14%

Slovinsko (SI) 50% 0% 0% 9% 2% 32% 7%

Taiwan (TW) 3% 5% 51% 0% 42% 0% 0%

Velká Británie (UK) 7% 1% 30% 13% 8% 37% 4%

USA (US) 5% 1% 17% 8% 6% 54% 9%

Celkem 12% 1% 18% 8% 16% 41% 5%

TABULKA 2. – ZÁKLADNÍ KATEGORIE KONTAKTNÍCH ČOČEK

Demografické údaje
Tabulka 1. uvádí demografické údaje nositelů 
kontaktních čoček z 31 zkoumaných zemí. Za poslední 
roky se rozložení muži/ženy a průměrný věk nositelů

poměrně stabilizovaly. Stále je zde rozdíl mezi zeměmi 
s delší tradicí aplikace kontaktních čoček a rozvíjejícími 
se trhy, kde je průměrný věk nositelů značně nižší.



Měkké čočky
Měkké čočky nadále tvoří většinu 
(88 procent) všech kontaktních 
čoček. Kontaktní čočky ze 
silikon hydrogelových materiálů 
představují v současnosti více než 
polovinu aplikací měkkých čoček 
(59 procent).
Torické čočky byly v roce 2013 
aplikovány ve 27 procentech 
případů. Pokud bychom omezili 
statistiku pouze na sférické 
a torické čočky (vyloučením 
multifokálních a barevných čoček 
a monovision korekce), dostaneme 
se na 34 procent aplikací torických 
čoček.
Jednodenní čočky reprezentují 
31 procent aplikací. Je ovšem 
možné pozorovat velké rozdíly 
v procentuálním zastoupení těchto 
čoček v různých zemích. Například 
v Dánsku jde o 65 procent, kdežto 
v Polsku pouze o 5 procent 
ze všech aplikací. Zajímavě se 
vyvíjí oblíbenost jednodenních 
čoček ve Spojených státech, 
kde došlo k výraznému posunu. 
V období 2002 až 2007 se tam 
jednodenní čočky aplikovaly v 5 – 
10 procentech. V roce 2013 už jde 
o 30 procent.

Tvrdé čočky
Tvrdé čočky jsou aplikovány 
v podobné míře jako v předchozích 
letech. „Standardní“ tvrdé čočky 
můžeme vidět u 12 procent všech 
aplikací a další jedno procento 
tvoří ortokeratologické čočky. Vyšší 
oblibu vykazují tvrdé čočky hlavně 
v Německu, Rakousku a Polsku, 
dále pak ve Francii, Japonsku 
a Holandsku.

o

Reference
[1] Morgan, Philip et al. 
“International Contact Lens 
Prescribing in 2013” Contact Lens 
Spectrum Jan. 2014, 30-35.
[2] Morgan, Philip et al. 
“International Contact Lens 
Prescribing in 2013”,
http://www.clspectrum.
com/articleviewer.
aspx?articleID=109321
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KONTAKTNÍ O KY S PROM NNÝM OBSAHEM VODY

Nová éra komfortu.

JIŽ BRZY U VAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE.

Nová éra komfortu.

Nová éra kontaktních cocek.
Nová éra komfortu.

Reference: 1. In vitro measurement of unworn lenses, Alcon data on file, 2011.

2. Based on the ratio of lens oxygen transmissibilities among daily disposable lenses, Alcon data on file, 2010.

Kompletní informace o nošení, péči a bezpečnosti naleznete v příbalovém letáku.

© 2014 Novartis AG.    VC/DD/DT/PT/140204/CZ

>80%1 >80%1>800%%%%0%%0%%%%%%1%% 0%>80888>88> 00 1%%33%

Predstavujeme kontaktní cocky 
DAILIES TOTAL1® 

První kontaktní cocky s promenným 

obsahem vody, který se zvyšuje od 

33% vody v jádru cocky k více než 

80% vody1 na povrchu cocky.

Poskytují nejvyšší propustnost pro 

kyslík2 (Dk/t 156 @ - 3,00D) 

a vyjímecný komfort až do konce 

vašeho dne.

PROMENNÝ OBSAH VODY

Prurez kontaktní cockou s hodnotami 
obsahu vody.
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SPY má dvacetiletou tradici a je významným hráčem na trhu sluneční 
optiky nejen v USA. Extrémní a profesionální sportovci v oblastech 
cyklistika, surfi ng, snowboarding a lyžování, nebo motokrosu, rallye 
a kanoistice brýle SPY nejen nosí, ale i hrdě prezentují. Mnozí z nich tvrdí, 
že jsou to ty nejlepší brýle, které kdy měli na očích.

SPY nabízí něco pro každého – barvy co zrovna letí, sportovní i dioptrické 
brýle, volnočasové modely, nadměrné velikosti a hlavně rozumné ceny.

Obroučky SPY jsou vyráběny 
z polykarbonátů, nylonu 
a dalších velmi pevných 
a pružných materiálů. 
Některé modely jsou 
z Grilamid nylonu, což je 
nezničitelný materiál.

Novinkou u SPY jsou polarizované Happy Lens Green Spectra, které 
zvýrazňují barvy a propouští tzv. dlouhovlnné modré světlo. Toto světlo je 
velmi potřebné pro náš mozek. Běžné brýle, které blokují toto prospěšné 
a nepostradatelné modré světlo, mohou způsobovat únavu a snížení 
pozornosti. Lidé v severských zemích dokonce využívají světelné terapie 
k léčbě duševních problémů. Ve světelných léčebných komorách se 
vystavují témuž typu modrého světla. Je vyzkoušeno, že dlouhovlnné modré 
záření napomáhá tělesné harmonii, zlepšuje náladu a bdělost.

SPY Happy Lens je jediná technologie, navržená k maximalizaci přenosu 
„dobrého záření“ (konkrétně dlouhovlnného modrého světla) a zároveň 
blokaci přístupu „špatného záření” (UV záření a krátkovlnného modrého 
světla).

Happy Lens jsou pro každého. Firma SPY si je toho vědoma od samého 
počátku vývoje čoček Happy Lens. Technologie umožňující průnik 
maximálního množství „dobrého záření“ je prospěšná pro kohokoliv,
kdo nosí sluneční brýle a zrodila se z touhy pomáhat lidem
VIDĚT a CÍTIT SE LÉPE.

Se SPY Happy Lens je každý uživatel nepřehlédnutelný, lépe vidí
a BUDE SE I LÉPE CÍTIT.

Více o SPY u našich obchodních zástupců nebo na www.spyoptic.com 
popřípadě nás kontaktujte na info@wixi.cz nebo telefonu 325 513 052.

www.wixi.cz

Všichni hledáme změnu. Něco, co bude skutečně TRENDY, módní, pohodlné a ideálně

i zdravé. Nejen mladí lidé dnes chtějí být vidět. Už dávno není COOL nosit něco,

co nosí ostatní. Touha po individualismu začíná převládat u většiny věkových kategorií. 

Značka SPY dlouhodobě reaguje na nové trendy, a proto tuto touhu po originalitě 

naplňuje.

USMÍVEJTE SE!
HAPPY LENS PŘICHÁZEJÍ!

Moji milí čtenáři,

opět jsem byl osloven, abych u příležitosti konání brněnského veletrhu přispěl nějakým 

článkem do časopisu Trendy v oční optice. To mě nejprve nutí k zamyšlení nad veletrhem 

OPTA jako takovým, respektive nad naší OPTou dvacetiletou. Dvacetiletým slečnám se 

přeje zpravidla hodně štěstí, zdraví, lásky, životních úspěchů a splnění všech snů.

SOUČASNÉ MOŽNOSTI KOREKCE REFRAKČNÍCH VAD 
ANEB UVÁDĚJÍ REKLAMY NA LASEROVÉ OPERACE OČÍ 
OBJEKTIVNÍ INFORMACE?
Ing. Jiří Michálek, CSc.,
Prezident ČKS a vědecký pracovník ÚMCH AV ČR, v.v.i.
s laskavým přispěním oftalmologů A. Pitaše a A. Topinkové a optometristy D. Szarvase

Dvacetiletému veletrhu OPTA bych popřál, aby hlav-
ně přežil. Aby dál dokázal plnit svou nespornou roli 
v kalendáři optických, optometristických i oftalmo-
logických akcí. Aby jeho organizátoři dokázali najít 
klíč k řešení současné nepříliš radostné situace, aby 
nalezli odvahu, chuť, vůli a trpělivost komunikovat na-
příč širokým spektrem zúčastněných a společně najít 
takové schéma akce, aby účast na ní byla otázkou ne 
povinnosti, ale prestiže, a aby si jí nechali ujít jen ti, 
kteří se na ni nedostanou pouze z opravdu závažných 
důvodů.

Přál bych si, aby se OPTA neodívala do laciných tretek 
a pozlátka, aby si udržela důstojnou formu, a nejen jí, 
ale především svým obsahem si zachovala význam-
nost, jedinečnost a opodstatněnost.

Ve vlastním článku bych se chtěl zabývat tématem 
současných možností korekce refrakčních vad, a to 
zejména s ohledem na masivní a podle mého názoru 
občas klamavou reklamu očních laserových operací.

Co je zajímavé, že s touto rekla-
mou se setkáváme pouze u někte-
rých očních center, jiná patrně dá-
vají přednost pozitivnímu dopadu 
dobrých referencí svých klientů. 
Ovšem bigboardy lákající směrov-
kami na Nebrýlany a Ostrovidy, 
opáskované prostory v některých 
velkých nákupních galeriích, kde 
jsou klienti odchytáváni jistým 
oftalmologickým pracovištěm, 
vystoupení hvězd a hvězdiček 
showbussinesu, které vyzývají ze-
jména mladou generaci k následo-
vání jejich příkladu a slibují mimo 
jiné „doživotní záruku“, agresivní 
bannery s kalkulačkami porovná-
vajícími náklady na korekci pomocí 
brýlí nebo kontaktních čoček v de-
setiletém výhledu s cenou lasero-

vého zákroku, to jsou reálná fakta, jimž se laik diví 
a bohužel se podle nich i často rozhoduje, ale odbor-
ník žasne nad tím, co je vůbec možné a kolik informací 
těm méně přemýšlivým klientům zůstalo utajeno.

Nechci, aby tyto řádky vyzněly tak, že jsem proti lase-
rovým očním zákrokům jako takovým. Určitě ne. Jsou 
výborným řešením zrakových problémů u těch klien-
tů, kteří je opravdu potřebují, nemají jinou možnost 
korekce. Nesouhlasím ale s nepravdivými tvrzeními 
klamavých reklam a byl bych rád, kdyby tento článek 
přispěl k objektivnější informovanosti široké veřejnos-
ti a poskytl argumentaci optometristům a optikům, 
kterých se klienti mohou na výhody a nevýhody lase-
rových zákroků ptát.

Podívejme se tedy na problematiku laserových oč-
ních operací z několika úhlů pohledu:

Jistě se shodneme, že žijeme v moderní době. Tato 
moderní doba přináší překotný rozvoj v nejrůzněj-
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ších oblastech lidského konání. 
S tím je spojeno i to, že pro naše 
nejrůznější problémy a osobní přá-
ní můžeme nalézt pestrou paletu 
nejrozmanitějších řešení. A je tře-
ba dopředu pečlivě zvážit všechny 
možné dopady, které jsou s daným 
řešením spojeny.

Zároveň žijeme v době svobodné 
volby, o svém osudu můžeme roz-
hodovat sami. Rozumíme téměř 
všemu, a pokud ne, poradíme se 
s internetem, nejlépe s názoro-
vým fórem nějaké laické skupiny. 
Ovšem správné využití informač-
ních kanálů předpokládá alespoň 
základní znalosti v každém jed-
notlivém oboru. Bez nich totiž lze 
i správná data nesprávně inter-
pretovat. K tomu jsme zavalováni 
balastem informací, obrovským 
množstvím líbivých reklam, apelu-
jících na naše city, na pohodlí, na 
komfort.

Vraťme se ale k současným mož-
nostem korekce refrakčních vad, 
které představují brýle, kontaktní 
čočky, laserové operace. Všechny 
tyto metody mají nejen svůj líc, ale 
také rub. Vždy je třeba si stanovit, 
co je pro nás prioritou. Minimální 
rizikovost brýlí je evidentní. Tam, 
kde brýle představují možnou 
komplikaci, je dobrým řešením ap-
likace kontaktních čoček. Operace, 
byť v určitých případech opodstat-
něná, představuje v každém přípa-
dě invazivní zákrok a s tím spoje-
nou určitou míru rizika. Na rozdíl 
od předchozích metod, u kterých 
se při dobré prevenci dočkáme 
komplikací v minimálním počtu 
případů, operace se jeví jako stav 
přivádějící nevratnou změnu, ať 
už to dopadne jakkoliv, protože 
operační výkon dioptrické korekce 
zraku nemusí znamenat jen radost. 
Jedná se o výkon a změnu, které 
probíhají na unikátních tkáních, 
mnohdy již plnohodnotně nena-
hraditelných.

Pod masivní reklamou, hovořící 
o snadnosti operačních výkonů na 
očích, si lze jen těžko udělat objek-
tivně a nezaujatě správný názor. 
Obzvláště, když je fi nančně do-
stupná a podle některých kalkulací 
i zdánlivě fi nančně nejvýhodnější. 

Navíc je nám neustále podsouvána 
představa, že operace jsou dnes 
přeci tak snadné, že se v podstatě 
provádějí zcela rutinně a prakticky 
u nich nehrozí možnost komplika-
cí, A pokud vzniknou? Vždyť přeci 
máte doživotní záruku…

V medicíně jako v běžném životě, 
u každého počínání je třeba zva-
žovat všechna pro a proti. Hodno-
tit riziko spojené s řešením stavu 
a vlastním přínosem.

Je třeba si uvědomit, že komerč-
ně prováděné zákroky či aplikace 
probíhají v naprosté většině přípa-
dů na zdravých očích, kde jedinou 
patologií je vlastně pouhá dioptric-
ká nesrovnalost. A to, co není ze 
zdravotního hlediska indikováno, 
je vlastně kontraindikováno.

Je nutné připustit, že při takových 
refrakčních vadách, kdy jsou brýle 
opravdu nepohodlné, těžké a ne-
vzhledné, čočky nejsou tolerovány, 
pak je operace rozhodně na místě. 
Vždyť i špatný psychický stav pa-
cienta může významně následně 
ovlivnit jeho zdraví. Ale opravdu 
nás naše „půlky“ či „jedničky“ nebo 
i „pětky“ obtěžují natolik, že nám 
to stojí za všechna ta rizika, která 
s tím nebo oním postupem jsou 
spojena? Vydrží naše oko opravdu 
všechno?

Nezapomínejme, že svým zrakem 
vnímáme až 80% informací. Osob-
ně, podle míry rizika pro vznik 
komplikací spojených s korekcí 
zraku, jsou na prvním místě jako 
nejméně rizikové brýle, pak brýle 
a čočky, samotné čočky a na po-
sledním místě vždy stojí operační 
zákrok.

Nosit brýle, či je alternativně do-
plňovat s používáním kontaktních 
čoček je v dnešní moderní době 
stále jeden z nejbezpečnějších způ-
sobů korekce oční vady.

Laserová refrakční chirurgie je 
schopna odstranit nebo snížit di-
optrické hodnoty oční vady. Má-
lokdo si však uvědomuje, že je 
to defi nitivní zákrok na stromatu 
rohovky, která se uměle ztenču-
je, aby snížila svou lomivost. Oko 
však stále zůstává krátkozraké či 

dalekozraké. Ztenčená rohovka 
může v budoucnu přinášet urči-
té rozpaky při rozpoznání závaž-
ných očních onemocnění. Při tak-
to „opracované“ rohovce již nikdy 
přesně nezměříme nitrooční tlak, 
jeden z rozhodujících parametrů 
při podezření na zelený zákal.

Při vyšetření klienta, který již pod-
stoupil laserový zákrok, pak ne-
zřídka vidíme přikalení v hlubších 
vrstvách rohovky. Změna anato-
mie rohovky může v budoucnu při-
nášet komplikace při léčbě zánětů 
rohovky, zánětů duhovky a možné 
riziko při tupých traumatech orbity 
a očního bulbu.

Mezi další komplikace patří oslňo-
vání, světloplachost, vyklenutí ro-
hovky, vrůstání epitelu a nestabilní 
rohovková lamela.

Nezřídka dochází k poruše od dět-
ství vybudovaných binokulárních 
funkcí, které vedou k dekompen-
zaci strabismu (šilhání), někdy 
i dvojitého vidění s nutnosti další-
ho chirurgického zákroku.

Laserová refrakční chirurgie u dětí 
je zcela kontraindikována!

Výjimku tvoří pouze jediná skupi-
na vysoké anizometropie (vysoký 
rozdíl dioptrické vady mezi pra-
vým a levým okem), kde selhávají 
tradiční možnosti léčby a prevence 
tupozrakosti.

Refrakční centra tvrdí, že lase-
rové operace jsou levnější, než 
celoživotní investice do brýlí 
a kontaktních čoček. To je bez-
pochyby pravda. Přinejmenším 
v případě, že člověk chce vypadat 
trochu k světu. Pak také tvrdí, že 
komplikace spojené s refrakčním 
zákrokem jsou menší, než při no-
šení kontaktních čoček. Tady je 
nutné upozornit na to, že se jed-
ná o porovnání pouze množství 
komplikací. Nejsou posuzovány 
jejich závažnost a případné trvalé 
následky. Zároveň je třeba zdů-
raznit, že měkké kontaktní čočky, 
hydrogelové, se celosvětově nosí 
více než čtyřicet let a počty nosi-
telů čoček oproti počtu klientů po 

laserovém zákroku jsou významně 
vyšší. Navíc řada komplikací spo-
jená s nošením kontaktních čoček 
je snadno řešitelná nebo odstrani-
telná, nošení čoček lze po určitou 
dobu, např. po dobu trvání obtí-
ží, bez větších problémů vysadit. 
A drtivá většina komplikací vznik-
lých v důsledku nošení čoček byla 
způsobena nedodržením pravidel 
správného nošení kontaktních čo-
ček, pravidel péče o kontaktní čoč-
ky, pravidel, se kterými musí být 
každý klient před zahájením no-
šení čoček seznámen, poučen jak 
o nich, tak i o vlastním zacházení 
s čočkami. Komplikace v důsledku 
laserové operace přicházejí samo-
volně, bez porušení nějakých pra-
videl, a operační výkon už si nikdy 
nesejmete. Ten a jeho důsledky 
si ponesete po celý zbytek živo-
ta. A takzvaná doživotní záruka? 
Tady bych se asi nebál označení 
– klamání zákazníka. Co si pod 
takový m pojmem „doživotní záru-
ka“ zákazník představí? No to je 
přeci úplně jasné. „Oni mi olejzru-
jí oči a já do konce života uvidím 
bez brýlí.“ Ale ve skutečnosti jde 
o to, že, když se to nepodaří, nebo 
v budoucnu se změní dioptrie, tak 
v rámci doživotní záruky přijde-
te opět na zákrok a příště zase 
a bude se vesele lejzrovat, dokud 
bude co. A co když už bude rohov-
ka tolik tenká, že zákrok nepůjde 
provést?. A jak to bude, až začnu 
vidět špatně do blízka? Ničeho se 
nebojte, smlouva je jistě napsaná 
tak dobře, že pamatuje na všech-
ny případy. Takže nejspíš uslyšíte: 
„A vy jste to nečetl?“ A je to.

A pak – presbyopie.

Presbyopie je stav, kdy díky úbyt-
ku akomodace ztrácí oko schop-
nost zaostřovat na blízké předmě-
ty. O tom se až tak moc nemluví. 
Příklad z praxe: zákazník, který si 
nechal v 55letech odstranit vadu 
–3,0 D. Ihned po zákroku přišel 
úplně vyděšen, že nevidí na čtení. 
Když mu byl problém vysvětlen, 
konstatoval, že kdyby to věděl, tak 
by do toho nikdy nešel. Dokonce 
si byl stěžovat. „A vy jste to neče-

tl?“ a dál už to znáte. Každý, kdo 
dělá refrakce a zhotovuje brýle, ví, 
že nejhůře se koriguje hyperme-
tropie. Bohužel, refrakční centra 
mnohdy z myopů vytvářejí slabé 
hypermetropy, kvůli zamaskování 
drobných nepřesností.

Každý, kdo dospěje do presbyo-
pického věku potvrdí, že používání 
brýlí na čtení, je značně obtěžující. 
Dokonce daleko víc, než používání 
brýlí na dálku.

Před necelým rokem jsem pak sle-
doval přednášku jednoho z našich 
zkušených oftalmologů.

Na jednom obrázku uváděl:

• Povrch oka a LASIK

• Snížení produkce slzného fi lmu 
potlačením refl exní produkce

• Poškození refl exní kontroly mr-
kání a sekrece meibomských 
žlázek

• Neurotrofi cká epiteliopatie

• Nestabilita slzného fi lmu změ-
nou tvaru rohovky destrukcí 
pohárových buněk

• Neuropatické („fantomové“) 
bolesti

Co dodat závěrem.
Laserové operace očí mají své ne-
zastupitelné místo při řešení složi-
té problematiky komp likovaných 
refrakčních vad. Je však škoda, 
jsou-li zneužívány v širším měřítku 
pro komerční účely se zapojením 
zavádějící až klamavé reklamy, kte-
rá na nás čiší z médií.
Vlastní názor si můžete udělat sami 
z výše uvedených řádek.

Protože jsme časově nedaleko od 
pomyslného prahu mezi dvěma 
kalendářními roky, chtěl bych ještě 
vám všem do toho letošního po-
přát hodně štěstí, zdraví, spokoje-
nosti a úspěchů jak v rodinném tak 
profesním životě.

o

Chcete zaslat naše katalogy, ceníky, letáky, 
plakáty, banery nebo stojany? Materiály 
máme k dispozici i v elektronické podobě.

Velké skladové zásoby. Objednávky do 16. 
hodiny expedujeme ještě téhož dne.

Jsme připraveni poskytnout naše zboží a 
veškerou podporu k němu! Stačí se na nás 
obrátit:
vešveškerkerouou podpodporporu ku k něněmu!mu! StStačíačí sese nana nánáss 
obrobrátiátit:t:

www. .cz

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

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

ZNAČKOVÉ SLUNEČNÍ BRÝLE

CRAZY ČOČKY DIOPTRICKÉ

KONTAKTNÍ ČOČKY ČIRÉ

CRAZY ČOČKY

POUZDRA

BAREVNÉ ČOČKY DIOPTRICKÉ

ROZTOKY NA KONT. ČOČKY

DOPLŇKY

VELKOOBCHOD S KONTAKTNÍMI 
ČOČKAMI A PŘÍSLUŠENSTVÍM,

KDE VÍME CO ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ
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Wixi s.r.o.
Revoluční 1017, 290 01 Poděbrady

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

SLUNEČNÍ BRÝLE (RAY-BAN)

DOLCE & GABBANA

DIOPTRICKÉ BRÝLE (RAY-BAN)

PRADA

VELKOOBCHOD S BRÝLEMI, 
KONTAKTNÍMI ČOČKAMI  

A PŘÍSLUŠENSTVÍM, 

KDE VÍME CO ZÁKAZNÍCI CHTĚJÍ

Stačí se na nás obrátit:

SLUNEČNÍ A DIOPTRICKÉ 
BRÝLE VČETNĚ  

NÁHRADNÍCH DÍLŮ

pro nákupní ceny, nás kontaktuje,  
nebo se zaregistrujte na stránkách  
www.wixi.cz do partnerské sekce,  

kde jsou ceny pro partnery uvedeny

NOVĚ NABÍZÍME

Sluneční, dioptrické a sportovní  
brýle americké značky SPY. 

Ceník a informace na vyžádání.

Členské příspěvky | inzerce

Členské příspěvky za rok 2014 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 za rok 
2012 a 2013 (ze dne 7. 2. 2014) a za rok 2013 (ze dne 7. 2. 2014) nechť za-
platí dlužné příspěvky společně s příspěvky za rok 2014.
Kdo má členské příspěvky za letošní rok (2014) již zaplacené, považujte 
tuto informaci za bezpředmětnou.

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

Aplikace kontaktních čoček v roce 2014

Vážení kolegové,

rádi bychom vás znovu požádali o spolupráci na me-
zinárodním projektu o aplikaci kontaktních čoček ve 
světě (International Contact Lens Prescribing). Díky 
vaší pomoci při získávání dat, máme možnost porov-
nat trendy v České republice se situací v jiných čás-
tech světa.

Dotazník, který je třeba vyplnit je i letos součástí Kon-
taktologických listů. Je stejný jako v předchozích le-
tech. Opět vyplňujete záznamy o 10 klientech, kteří 
k vám přijdou během měsíce března. Koncem měsíce 
(březen 2014) dotazník odesíláte k nám do kontakto-
logické společnosti. Neváhejte dotazník odeslat i když 
se vám jej nepodaří vyplnit celý; i částečně vyplněný 
dotazník je platný a data z něj mají velkou hodnotu. 
Také letos máte možnost dotazník vyplnit v elektro-

nické podobě – odkaz naleznete na stránkách ČKS 
(www.cks.cz) včetně jednoduchého návodu jak jej po 
vyplnění odeslat.

Spolu s dotazníkem posílejte i vyplněné slosovatelné 
kupony (1 dotazník – 1 kupon). Tyto kupony budou 
slosovány a 10 z vás obdrží slevu v hodnotě 1 200 Kč 
na letošní výroční sjezd ČKS. Losování bude probíhat 
na schůzi členů rady ČKS začátkem dubna 2014.

Pro připomenutí doplním pár důležitých faktů: termín 
uzávěrky je 31. 3. 2014, dotazník můžete odeslat poš-
tou nebo e-mailem. V případě jakýchkoliv dotazů je 
vám opět k dispozici e-mailová adresa (alice.pesino-
va@cks.cz) nebo telefon sekretariátu ČKS.

o

APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK V ROCE 2014
Bc. Alice Pešinová

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

APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK V ROCE 2014

SLOSOVATELNÝ KUPON

Jméno:

Adresa:

Kontaktní telefon:

Vzkazy /nápady /náměty k průzkumu:

XXI. 
VÝROČNÍ SJEZD 

ČKS SE BUDE OPĚT 
KONAT VE SPORTOV-
NÍM CENTRU NYM-

BURK VE DNECH
7.–9. 11. 2014.

KROMĚ ODBORNÉHO 
PROGRAMU PROBĚHNE 
TRADIČNĚ I VALNÁ 
HROMADA SPOLEČNOSTI, 
KTERÁ JE V TOMTO ROCE 
SPOJENA S VOLBAMI 
DO RADY SPOLEČNOSTI 
A JEJÍ REVIZNÍ KOMISE.
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