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Součástí tohoto čísla Kontaktologických Listů je pozvánka s přihláškou.

Rada ČKS požádá Českou lékařskou komoru o akreditaci sjezdu, a stejně tak Společenstvo 
českých optiků a optometristů o přidělení kreditů pro kontinuální vzdělávání optometristů.

Tradiční akce: 
Odborný program na vysoké úrovni, zahraniční 
hosté, výstava fi rem, ústní prezentace fi rem, 
společenský večer, sportovní turnaje. Možnost 
relaxačního vyžití jako je například vířivka, bazén, 
tenis, stolní tenis apod. A v případě pěkného počasí 
je možno využít přilehlého parku a cest kolem 
Labe k procházkám, anebo k bruslení. Na všechny 
uvedené akce Vás srdečně zveme.

( ( (

V rámci sjezdu se uskuteční Odborný seminář 
absolventů a jeho součástí bude opět Soutěž 
o nejlepší studentský příspěvek. Hlavní cenou pro 
vítěze bude bezplatná účast na XIX. výročním 
sjezdu ČKS v roce 2012.

( ( (

Vítězové fotosoutěže budou veřejně vyhlášeni 
a oceněni v průběhu slavnostního večera.

( ( (

Nezapomeňte, že můžete odborný program 
tématicky obohatit zasláním právě Vašeho 
příspěvku.
Neváhejte a podílejte se tak společně s radou ČKS 
na jeho přípravě a fokusaci.
Vaše příspěvky do odborného programu 
očekáváme do 2. 9. 2011. Abstrakty přednášek zašlete 
v elektronické formě na e-mail info@cks.cz

( ( (

Součástí sjezdu, jako každý rok, bude Valná hromada
Nejvyšším orgánem České kontaktologické 
společnosti je její valná hromada. Činnost 
společnosti můžete ovlivnit svým aktivním přístupem. 
Spolurozhodujte o životě ČKS, o.s.!

( ( (

VH začíná v sobotu po obědě.

Důležitá data 
spojená s XVIII. výročním sjezdem ČKS, o.s.
Uzávěrka pro přihlášení 
ústních příspěvků 2. 9. 2011

Uzávěrka přihlášek 2. 9. 2011

Brzká platba před 30. 9. 2011

Pozdní platba po 30. 9. 2011   

Stornopoplatky do 27. 10. 2011   10 %                                                          
do 10. 11. 2011   50 %
od 11. 11. 2011 100 %

Termín konání 11.–13. 11. 2011

( ( (

Sponzorování sjezdu zatím přislíbily tyto fi rmy: 
Alcon, Cooper Vision, Geodis, Johnson&Johnson,  
Novartis – CIBA Vision, Oculus, Optimum 
Distribution, Ursapharm, Wichterle & Vacík

( ( (

Těšíme se na společně strávený příjemný podzimní 
víkend v Nymburce.

XVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČKS, O.S.
SE KONÁ VE DNECH 11–13. 11. 2011
VE SPORTOVNÍM CENTRU NYMBURK
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V rámci přípravy XVIII. výročního sjezdu 

ČKS v Nymburku vyhlašuje Rada ČKS 

soutěž o nejlepší fotografi i kontaktní čočky. 

Soutěžit se bude ve dvou kategoriích:
• Kontaktní čočka a oko
• Kontaktní čočka v umělecké fotografi i

Pravidla soutěže:
1. Soutěže se mohou zúčastnit všichni členové ČKS 

a studenti optometrie (Brno, Olomouc, Kladno).
2. Počet fotografi í není omezen, mohou být 

provedeny na štěrbinové lampě nebo běžným 
fotoaparátem, zaslány musí být v digitální 
podobě, nejlépe v kompresním formátu JPG. 
Velikost není omezena, musí být dostatečná pro 
zhotovení fotografi e formátu 30x40. Fotografi e 
zasílejte na adresu Sekretariátu ČKS: info@cks.cz

3. Uzávěrka pro zaslání fotografi í je 30. 9. 2011, 
16:00 hod.

4. Z došlých snímků bude radou ČKS vybráno 
maximálně 30 fotografi í (15 v každé kategorii), 
které postoupí do užšího kola konaného 
v průběhu XVIII. sjezdu ČKS v Nymburku.

5. Vybrané fotografi e budou  v průběhu sjezdu 
vyvěšeny ve formátu 30x40  na vhodném místě 
Sportcentra a účastníci sjezdu svými hlasy 
rozhodnou o nejlepším snímku.

6. Vítězové fotosoutěže  budou veřejně vyhlášeni 
a oceněni v průběhu slavnostního večera, 
12. 11. 2011, v Nymburku. 

7. Členové rady ČKS a její revizní komise mohou 
být vyhlášeni, ale nemohou být oceněni. 
Ocenění pak získá další v pořadí.

Hodně zdaru všem účastníkům 
přeje Rada ČKS !!!                                                       o

Fotosoutěž ČKS | Členské příspěvky

Fotosoutěž ČKS

Členské příspěvky za rok 2011 ve výši 300 Kč 
zaplaťte, prosím, přiloženou složenkou nebo 
převodem na číslo účtu 162173369/0800. Jako 
variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo. 
Bez toho nelze přiřadit platbu ke jménu 
u příslušného člena ČKS, o.s.
Kdo obdržel upomínku o nezaplacených členských 
příspěvcích za rok 2010 (ze dne 11. 4. 2011) a za rok 
2009 a 2010 (ze dne 2. 6. 2011) nechť zaplatí  dlužné 
příspěvky společně s příspěvky za rok 2011.
Kdo má členské příspěvky za letošní rok 
(2011) 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

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK NYMBURK 2010
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Nová strategie v léčbě keratokonu
R. Klemensová, Evropská oční klinika Lexum

Keratokonus je pomalu progredující ektatické 
onemocnění rohovky, které charakterizuje 
pomalé ztenčování a vyklenování rohovky, 
vznik nepravidelného astigmatismu a obtížně 
korigovatelné refrakční vady. Keratokonus vzniká 
v důsledku genetických a mechanických faktorů 
na základě buněčných změn a změn v extracelulární 
matrix stromatu rohovky. Narušení biomechanické 
stability u keratokonu vzniká pravděpodobně 
na základě tzv. „slipage“ – rozvolňování lamel 
kolagenu rohovky. Klasické schéma léčby: brýle-
pevné kontaktní čočky-penetrující keratoplastika 
se v posledních letech zásadně změnilo. V první 
tektonické fázi je cílem stabilizace a regularizace 
centrální části rohovky. Ve druhé fázi rehabilitace 
vidění. Největším pokrokem je možnost zastavení 
další progrese metodou corneal cross linking. 
Indukcí příčných vazeb mezi fi brilami kolagenu 
zpevňujeme strukturu a stabilizujeme rohovku. 

Tvarové regularizace centrální části keratokonu 
dosahujeme implantací intrastromálních 
prstenců Keraring, konduktivní keratoplastikou 
a fotorefrakční keratektomií excimerovým laserem 
podle topografu. Pro následnou zrakovou 
rehabilitaci je možné použít klasické postupy jako 
je korekce brýlemi a kontaktními čočkami nebo 
některou z metod refrakční chirurgie. Nejčastěji 
je u mladých pacientů používána implantace 
torických fakických nitroočních čoček. U pacientů 
starších je výhodnější refrakční výměna vlastní čočky 
s implantací torické nitrooční čočky. 
Použití nových metod v léčbě keratokonu  vede 
k vysoké spokojeností pacientů s konečným 
výsledkem, který výrazně zlepšuje nejenom 
zrakovou ostrost bez korekce, ale také kvalitu 
života a prognózu pacienta. Význam penetrující 
transplantace rohovky se v současné době snižuje.

Microphtalmus – aplikace kosmetické měkké sklerální čočky
P. Giacintov, R. Giacintová, Ordinace odborného očního lékaře a optometristy, Brno

Cíl: Cílem prezentace je zhodnocení aplikace 
měkké kosmetické sklerální čočky s excentrickou 
úpravou u pacientky s oboustranným mikroftalmem, 
duhovkovým kolobomem a jednostranným 
strabismem.

Metodika: V kasuistickém sdělení jsou zhodnoceny 
různé aplikační techniky, včetně kosmetického 
efektu u pacientky s vrozenou oční vadou 
microphtalmus, microcornea, uveální kolobom. Při 
vyšetření byla použita wavefront analýza, včetně 

zobrazení předního segmentu oka pentacamem. 
Aplikace kont. čočky byla doplněna testem 
kontrastní citlivosti a stanovením zbytkové refrakce.

Závěr: Problematika korekce vrozených vad rohovky 
je v současnosti složitá a názory na efektivní řešení 
se různí. Jednou z metod může být individualizovaná 
aplikace excentrické sklerální měkké kontaktní 
čočky, která je v některých případech vhodnou 
metodou korekce, včetně estetického efektu 
paralelního postavení oka.

Hybridní čočky
A. Sendler

Hybridní čočky mají okraj z měkkého hyrdogelu 
a střed z tvrdého plynopropustného plastu. 
V prvním kontaktu s okem jsou mnohem příjemnější 
než tvrdé čočky. Zachovávají přitom optické 
vlastnosti tvrdých čoček, zejména schopnost 
vyrovnat rohovkové nepravidelnosti
Idea hybridní konstrukce byla známa již před asi 

20 lety a dala vzniknout čočce Softperm. Málo 
propustný materiál a limitovaný rozsah volitelných 
parametrů vymezil čočce jen úzký prostor 
použitelnosti. Nyní již byly čočky staženy z trhu.
V roce 2006 byly uvedeny na trh hybridní čočky 
Synergeyes, které mají mnohem více volitelných 
parametrů a střed je vyroben z vysoce propustného 
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materiálu i když okrajový hydrogel má propustnost 
nízkou. Vylepšeno bylo spojení tvrdé a měkké části, 
které je méně náchylné k prasknutí.
V příspěvku jsou prezentovány vlastní zkušenosti 
autora s hybridními čočkami v několika kasuistikách. 
V hybridních čočkách spatřuje autor novou naději 

pro pacienty s keratokony a s nepravidelnými 
rohovkami. Zároveň ale přináší aplikace hybridních 
čoček zcela nové problémy, takže k široké 
použitelnosti tohoto designu je ještě třeba urazit kus 
cesty.

Materiály kontaktních čoček: 
Hledejte pečlivě vyváženou kombinaci vlastností!
I. Tranoudis

Přestože existují standardy, které hodnotí vlastnosti 
materiálů kontaktních čoček, jako je například 
propustnost kyslíku, obsah vody a index lomu, není 
dáno jednotné měřítko pro hodnocení vlastností, 
jako je smáčivost, modul nebo koefi cient tření. Tato 
prezentace, včetně ukázkového videa, pomůže 
očním odborníkům lépe porozumět tomu, jak jsou 
vybrané důležité vlastnosti materiálů kontaktních 
čoček měřeny, a poskytne přehled o tom, jaké 
klíčové parametry mohou při různých testovacích 
metodách ovlivnit výsledky. 
Aby byly moderní kontaktní čočky úspěšné, musí 
splňovat kritéria, jako jsou fyziologická odezva 
a pohodlí, které do velké míry závisí na vlastnostech 
materiálu kontaktních čoček. Na druhou stranu 
řada fyziologických faktorů je spojena s přísunem 
kyslíku umožněným kontaktní čočkou. To je spojeno 
s propustností materiálu (Dk). Nedávné studie 
ale naznačují, že od dosažení určité hodnoty již 
neexistuje přímý vztah mezi přísunem kyslíku 
rohovce a hodnotou Dk; toto tvrzení bude 
v přednášce prodiskutováno a budou prezentovány 
alternativní přístupy. Komfort nošení kontaktních 

čoček je komplexní a těžko uchopitelnou záležitostí. 
Výzkumy ukazují, že většina lidí, kteří přerušili 
nošení kontaktních čoček, tak učinili na základě 
pociťovaného nepohodlí. Byly identifi kovány různé 
parametry jako například smáčivost a design 
kontaktní čočky, které ovlivňují pohodlnost jejich 
nošení. Nedávno byly jako klíčové parametry 
označeny modulus a intenzita tření mezi víčkem 
a kontaktní čočkou. Dále bylo ukázáno, že přidání 
UV fi ltru je účinným způsobem ochrany očí proti UV 
záření, a to při dopadu UV paprsků na oko ze všech 
úhlů včetně fokusace periferního světla. V přednášce 
bude vedena diskuse o významu uvedených 
parametrů kontaktních čoček. 
Všechny uvedené vlastnosti materiálů kontaktních 
čoček mají významný vliv na kvalitu kontaktních 
čoček. Proto bychom jako oční odborníci bychom 
neměli při výběru optimální kontaktní čočky 
pro naše individuální pacienty přeceňovat ani 
podceňovat význam žádné z nich. Rovnováha mezi 
všemi vlastnostmi materiálů kontaktních čoček je 
nutná.

Solutions and Compliance
P. Chamberlain Bsc (Hons) MCOptom

Prostředky péče o kontaktní čočky, zejména roztoky 
pro jejich ošetřování, doznaly v průběhu historie 
měkkých kontaktních čoček značných změn. 
Pro jejich vývoj, nutně sledující vývoj čočkových 
materiálů, je nezbytná široká znalost chemie 
a porozumění možným interakcím mezi jednotlivými 
materiály a čočkami. Nicméně současné desinfekční 
roztoky jsou velmi jednoduše použitelné pro 
pacienty. Přesto, jak důležité je dodržování zásad 
péče o kontaktní čočky ? Jaké jsou rozdíly mezi 
jednotlivými značkami prostředků péče o čočky 

? Jak široká paleta přísad se podílí na péči o naše 
kontaktní čočky ? Prezentovaný příspěvek se pokusí 
zodpovědět tyto otázky, probere známé balení 
roztoků s cílem demystifi kovat některé jejich složky. 
Zhodnotí některé nové roztoky na trhu  včetně jejich 
pozitivního vlivu na naši kontaktologickou praxi. 
Prezentace také poukáže na problémy spojené 
s nedodržováním pokynů pro správnou péči 
o kontaktní čočky, na možné důsledky a na některé 
možnosti, jak zajistit dobrou spolupráci pacienta.

Nitrooční čočky přizpůsobitelné světlem 
– možnost změny refrakce v pooperačním průběhu
G. Hadrávek, J. Cendelín, P. Salfi cký, Ofta Plzeň

Nitrooční čočky přizpůsobitelné světlem (Light 
Adjustable Lenses, LAL) od společnosti Calhoun 
Vision umožňují nastavit optické vlastnosti čočky až 
po její implantaci do oka, a to neinvazivně pomocí 
ultrafi alového světla o specifi cké vlnové délce. 
Pacient si tak může reálně vyzkoušet, zda mu dané 
nastavení optických parametrů vyhovuje. Nastavení 
je buď následně trvale zafi xováno, nebo je možné 
je znovu pozměnit. Unikátní materiál, ze kterého je 
tato speciální nitrooční čočka zhotovena, byl vyvinut 
prof. Robertem Grubbsem, nositelem Nobelovy 
ceny za chemii za rok 2005. 

Jedná se o tříkusové čočky, jejichž optická část 
obsahuje fotosenzitivní makromer, který vlivem 
určité vlnové délky UV záření polymerizuje. Intenzita 
záření je rozložena podle potřebné změny optické 
mohutnosti implantátu (obr. 1). V oblastech vyšší 
intenzity záření dojde k výraznější polymerizaci. 
Do této oblasti následně difunduje volný makromer 
a dojde tak k jejímu „ztluštění“ a k změně zakřivení 
(obr. 2). Běžně se upravuje optická mohutnost 
čočky v jednom až třech sezeních, poté následuje 
„uzavření“, při kterém dojde k polymerizaci 
veškerého materiálu čočky. Do té doby nosí 

pacient speciální brýle, které blokují především 
specifi ckou část UV záření. Selektivní polymerizací 
se u implantované nitrooční čočky mění v současné 
době sférická a torická složka optické mohutnosti 
v rozsahu do 2 D.  Od začátku výzkumu těchto 
čoček se však experimentálně upravovaly i aberace 
vyšších řádů a již byly prezentovány i velmi úspěšné 
klinické výsledky vytváření multifokální korekce.

LAL se nám osvědčily především u pacientů 
s kataraktou po předchozích refrakčních zákrocích 
na rohovce a u nepravidelných astigmatismů, 
u kterých až optimální korekce po operaci umožnila 
výběr osy a velikosti cylindrické korekce. Tyto čočky 
také umožňují pooperačně „vyladit“ presbyopickou 
korekci technikou monovision podle její pooperační 
snášenlivosti.

Preservatives Helpers Clean/Wet Wet Buff er

PHMB EDTA
Poloxamine 
(Tetronic)

HPMC Sodium chloride

CHX Citrate
Poloxamers 
(Pluronic)

Glycol Sodium borate

Polyquad Hydranate IPA Sorbitol Boric acid

Polixetonium Tyloxapol SH
Trisodium 

citrate

Sorbic Acid
Cremophan 
(Aqualube)

PVA

NaClO2

PBS

WHAT’S IN THE BOX?

Objektivní měření akomodace u fakických a artefakických 
pacientů: Akomodace nebo pseudoakomodace?
P. Salfi cký, J. Cendelín, G. Hadrářek, Ofta Plzeň

Přístroj iTrace (Tracey Technologies) umožňuje 
pomocí ray-tracingu aberometrickou analýzu 
optického systému oka celkově nebo po odečtení 
aberací předního povrchu oka. Toto měření lze 

provádět při zaostření do dálky i do blízka. Metodu 
používáme pro hodnocení rozdílu refrakčního stavu 
oka bez akomodačního úsilí a s akomodačním úsilím 
u pacientů s přirozenou čočkou a s různými druhy 
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nitroočních čoček. Ve většině případů zjišťujeme 
výrazný rozdíl mezi subjektivní a objektivní 
akomodací. S narůstajícím věkem u přirozené 
čočky pozorujeme při akomodačním úsilí nárůst 
aberací vyšších řádů. Nárůstem aberací lze vysvětlit 
i akomodaci u „akomodačních“ nitroočních čoček, 

u kterých nepozorujeme sférickou změnu, která by 
odpovídala jejich předpokládanému předozadnímu 
pohybu. U subjektivní akomodace ve vyšším 
věku a u monofokálních nitroočních čoček nám 
aberometrie většinou pomůže odhalit jasný podíl 
pseudoakomodace.  

Korekce aniridie
J. Cendelín, P. Salfi cký, G. Hadrářek, Ofta Plzeň

Vrozená i získaná aniridie bývá spojena s dalšími 
postiženími, která v některých případech limitují 
výběr její úpravy. Důvodem korekce aniridie je 
zlepšení zrakové ostrosti, odstranění světloplachosti 
a kosmetická úprava. Barevné kontaktní čočky 
představují ověřenou možnost korekce aniridie, 
která však vyžaduje stálou péči a při jednostranném 
postižení opakovanou individuální přípravu 
kosmetické čočky. Mezi další možnosti patří tetováž 
rohovky. Došlo sice k uvedení nových pigmentů, 
ale kosmetické výsledky nebývají příliš uspokojivé. 
Ani různé nitrooční implantáty nedosahují dobrých 

kosmetických výsledků a jejich použití je většinou 
motivováno zlepšením zraku bez nutnosti stálé péče 
o kontaktní čočky. Chceme především představit 
nitrooční implantát Artifi cialIris (Dr. Schmidt 
Intraocularlinsen GmbH), který je vyráběn 
individuálně na základě fotografi í druhého oka. 
Jako první u nás jsme použili tuto náhradu duhovky 
při implantaci do oka s traumatickou aniridií při 
současné operaci traumatické katarakty. Tato umělá 
duhovka poskytuje po operaci oku přirozený vzhled, 
při její volbě je však potřeba zvážit všechna rizika 
nitrooční operace a pooperačních komplikací.

Jak pečovat o pacienty s keratokonem
A. Sendler

S rozvojem moderních operací jako jsou implantace 
keraringů, croslinking a topogramem vedená 
laserová ablace, se keratokoničtí pacienti stávají 
méně závislí na klasických tvrdých čočkách.
I na straně optometristické péče je třeba nabídnout 
více kreativity a zkoušet různé varianty korekce, 
počínaje trpělivě nastavenými brýlemi přes různé 
designy měkkých čoček až k čočkám tvrdým, 
piggyback kombinacím a čočkám hybridním.
Od dřívějšího doporučení stlačovat ektatické 
rohovky plochou tvrdou čočkou se přístup vyvinul 

k čočkám ektatickou rohovku překlenujícím, které se 
nemocné části rohovky dotýkají co nejméně.
K péči může patřit také poradenství , zda je vhodný 
některý z chirurgických zákroků a jaký výsledek 
a spokojenost může u kterého pacienta přinést. 
I když v ambulanci nedisponujeme znalostmi detailů 
chirurgických technik, můžeme na výsledky zákroků 
pohlížet s nadhledem bez komerčního zájmu, 
a to při dobré znalosti našich pacientů z mnohých 
návštěv, kdy jsme se spolu s nimi trápili nad 
čočkami.

Zobrazovací metody – 
Pentacam a jeho mnohostranné využití
J. Bělíková

Problematika zobrazení předního segmentu 
oka je stále více aktuální a technické možnosti 
se   rychle vyvíjejí kupředu. Stojíme před érou 
nových revolučních technologií? Když se před pár 
lety rozšířilo použití metody zobrazení s využitím 
Scheimpfl ugovy rotační kamery v podobě tzv. 

Pentacamu, kladlo si mnoho odborníků stejnou 
otázku. Pentacam dokáže během 2 vteřin pořídit 
50 snímků a z nich sestavit perfektní trojrozměrný 
model předního segmentu oka od přední plochy 
rohovky až po zadní pouzdro čočky, včetně detailů 
z obou ploch rohovky, komorového úhlu, přední 

Enukleace – implantát Medpor
P. Rezek

Enukleace očního bulbu je vždy významný zásah 
do integrity obličeje. Jeho vynětím se obličej stává 
asymetrickým a možnost náhrady adekvátní 
protézou je prakticky nemožná. Aby bylo možno 
použít protézu, která bude dobře simulovat bulbus 
a aby byl zajištěn i souhyb s druhým okem je nutno 
očnici vyplnit. K tomu používáme různé materiály 
s různou biokompatibilitou a tím i s rozdílným 

kosmetickým výsledkem a dobou trvání. 
V posledních několika letech se však jako 
nevýhodnější biologicky i kosmeticky jeví 
implantát z materiálu Medpor, který má vysokou 
biokompatibilitu, a tím i dlouhodobou použitelnost 
s minimem komplikací. Prorůstání tkání zaručuje 
i dobrou pohyblivost.

komory, duhovky i čočky. Přístroj sliboval nejrůznější 
možnosti vyšetření, od topografi e přes pachymetrii 
až po denzitometrii čočky. To všechno navíc 
v bezkontaktním režimu, který je nejen pro pacienta 
pohodlný, ale zejména nelimituje měření pouze 
na zdravý povrch rohovky. 
Dnes, když už je Pentacam součástí vybavení mnoha 
pracovišť, můžeme zhodnotit jeho praktické využití 

a přínos. 
Prezentace ukáže Pentacam jako užitečný  nástroj 
při analýze předního segmentu oka, včasného 
záchytu patologiií (keratokonus, glaukom), 
plánování a monitorování refrakční i kataraktové 
chirurgie včetně jeho využití pro sofi stikované 
vyhodnocení aplikace kontaktních čoček díky 
simulaci fl uoresceinových obrazů. 



My ve společnosti CooperVision se 
chceme spolu s Vámi podílet na co 
nejlepší péči o zrak. Víme, že Vaši 
klienti od kontaktních čoček očekávají 
výjimečně ostrý zrak, pohodlí a jistotu.

Rozumíme  tomu, jak důležité jsou 
naše kontaktní čočky v běžném životě 
každého jejich uživatele. Uvědomujeme si, 
že každý člověk je výjimečný. 

Proto vyrábíme kontaktní čočky pro 
běžné i náročnější korekce zraku.

Věříme v partnerství.  Můžete očekávat 
naši dynamičnost, flexibilitu a ochotu 
pomoci – vždy Vám budeme naslouchat. 
Vy i Vaši klienti můžete očekávat, že 
společnost CooperVision bude využívat 
všechny novinky na cestě k dokonalosti. 
Dnes, zítra i v budoucnosti.

Pro další informace:
T +420 274 008 411 
F +420 274 008 499
www.coopervision.com

Svěží perspektiva
Této filozofii říkáme svěží perspektiva.  
Věříme, že nám umožníte budovat Vaši 
prosperitu a přinášet změnu do života 
všech kolem nás.

Požádejte Vašeho zástupce společnosti 
CooperVision o více informací k naší 
filozofii svěží perspektivy.


