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Slovo prezidenta

Dámy a pánové, milí kolegové a kolegyně,

letošní rok dospěl za svou polovinu a Vám se dostává do rukou druhé letošní číslo 

Kontaktologických listů, které Vás, jak doufám, zaujmou i na sklonku prázdninových dnů.

SLOVO PREZIDENTA
Ing. Jiří Michálek, CSc.

Co se událo od posledního vydání?

Konal se další ročník optického veletrhu optiky, opto-
metrie a oftalmologie OPTA 2017, proběhl další ročník 
mezinárodního dotazníkového šetření nošení kontakt-
ních čoček a nutno přiznat, že jeho propagace, systém 
připomínek i vybídnutí k odeslání pomocí e-mailové 
korespondence slavily úspěch a po minulých relativ-
ně hubených letech se podařilo získat zpět 55 úplně 
anebo alespoň částečně vyplněných dotazníků. To nás 
jako radu ČKS velmi potěšilo a jsme rádi, že výsledky 
za tento rok budou mít díky tomu jak vyšší validitu, tak 
i výpovědní schopnost. Všem, kdo jste se šetření aktiv-
ně zúčastnili, bych chtěl jménem rady ČKS i jménem 
svým upřímně poděkovat, stejně jako Ing. K. Moráv-
kové za e-mailovou korespondenci a podporu akce na 
webových stránkách a facebooku ČKS, Mgr. A. Do-
ležalové za technické zpracování došlých dotazníků 
a Mgr. J. Krasňanské za jejich budoucí vyhodnocení 
v rámci České republiky. Na zasedání rady ČKS dne 
20. 4. 2017 pak byli vylosováni 3 výherci tradičního slo-
sování přiložených soutěžních kupónů.

Těmito výherci, kterým bude prominut členský příspě-
vek za rok 2017, se stali:
Petr Langer, Štěpánov
Marian Němec, Velké Meziříčí
a Veronika Marková, Holice v Čechách

Studenti vysokých škol oboru Optika a optometrie 
převážně ukončili další semestr i zkouškové období, 
Ti v nejvyšších ročnících pak povětšině mají za sebou 
i úspěšnou obhajobu svých bakalářských či magister-
ských prací.

Příroda se oděla nejprve do zeleného hávu, pak roz-
kvetla a plným tempem prošla slunovratem, aby rea-
litu opět se zkracujících dnů obalila do letního roucha 
veder a pestrých prázdninových aktivit.
My však už musíme myslet dál do budoucnosti, až na 
počátek listopadu, kdy ve dnech 3.–5. 11. 2017 proběh-
ne už XXIV. výroční sjezd ČKS. Je čas poodhalit rouš-
ku tajemství a pozvat vás všechny do nového místa ko-
nání, a sice do konferenčního centra AV ČR na zámku 
Liblice, asi 9 km východně od Mělníka.

Konferenční centrum má omezenou kapacitu cca 
100 osob, takže vaše požadavky budou vyřizovány 
v pořadí prvního sta došlých přihlášek. Abychom 

udrželi přesné, jednoznačné a dohledatelné pořadí, 
bude možné přihlašovat se pouze elektronicky po-
mocí e-mailu s vyplněnou přihláškou v příloze. Při-
hláška bude včas ke stažení na webových stránkách
www.cks.cz.

Sledujte proto naše stránky, protože na nich naleznete 
všechny potřebné informace, aktualizovaný program 
sjezdu, informace o termínech a případném naplnění 
kapacity.

Kongres se bude nejen konat v novém prostředí, 
ale také v novém uspořádání a na všechny aktivity je 
třeba se dopředu přihlásit. Předpokládáme zahájení 
kolem 16 hodiny v pátek odpoledne. Nejprve proběh-
ne zajímavá soutěž absolventských příspěvků, dále 
Valná hromada společnosti a po ní bude následovat 
slavnostní večer s rautem, vyhlášeními ocenění, např. 
fotosoutěže, která bude letos vyhodnocena korespon-
denčním způsobem na stránkách společnosti nebo na 
jejím facebooku. Detaily průběžně upřesníme. V so-
botu proběhne vlastní odborný program, který bude 
sestávat z bloků přednášek a bloků workshopů. Bu-
deme mít několik zahraničních přednášejících a jako 
vždy můžeme očekávat vysokou odbornou úroveň 
sjezdu. Odborný program skončí v sobotu v podve-
čer, a kdo bude chvátat za rodinou, může se jí věnovat 
celou neděli. Kdo by si však chtěl užít tradičních tří 
dnů, může se ještě zdržet do nedělního rána a dopřát 
si tak druhý raut a druhou noc na zámku. Cesta domů 
tak bude jistější a bezpečnější. Detailnější informace 
o předběžném programu a cenách za sjezd najdete 
uvnitř tohoto čísla Kontaktologických listů.

V listech uvádíme rovněž rozsáhlou informaci o prů-
běhu odborné varšavské konference, oblíbené Stříp-
ky z Varšavy, které, jako vždy, můžeme jen vřele do-
poručit k prostudování. Odborné články, informace, 
inzerce, fotografi e – to vše jsou Kontaktologické listy 
2/2017.

Užijte si hezké léto, zaslouženou dovolenou, prázdni-
ny se svými dětmi nebo dětmi svých dětí, prostě mějte 
se krásně a všem nám přeji ať je druhá polovina roku 
2017 ještě úspěšnější, než ta první.

o

Střípky z jubilejního 10. mezinárodního sympozia ACUVUE® Eye Health Advisor®

STŘÍPKY Z JUBILEJNÍHO 10. MEZINÁRODNÍHO 
SYMPOZIA ACUVUE® EYE HEALTH ADVISOR®

Tento článek neprošel redakční radou
a ČKS nebere zodpovědnost za jeho obsah.

Letos se ve Varšavě konal jubilejní 10. ročník mezinárodního sympozia 

ACUVUE® EYE HEALTH ADVISOR®, které pořádá společnost

Johnson & Johnson Vision Care. 

Mezinárodní sympozium ACUVUE® EYE HEALTH 
ADVISOR® se za uplynulých 10 let stalo jednou z nej-
větších a nejvýznamnějších odborných konferencí 
v oblasti kontaktologie ve střední a východní Evropě. 
Účast je tradičně vysoká a ani letošní jubilejní ročník 
v tomto ohledu nebyl výjimkou. Sešlo se zde 471 od-
borníků. Dalších 553 jich využilo možnost sledovat 
živý přenos prostřednictvím internetového vysílání. 
Sledování živého přenosu bylo umožněno historicky 
podruhé a jeho obliba oproti loňskému roku výrazně 
stoupla. Podobně jako v rámci uplynulých ročníků na 
letošním sympoziu vystoupila řada nejen domácích, 
ale zejména zahraničních lektorů a uznávaných kapa-
cit v oboru kontaktologie. Program byl navíc oživen 
i panelovými diskuzemi, které se u publika těší značné 
oblibě. Na následujících řádcích najdete stručný výtah 
z vybraných přednášek. Všem delegátům patří náš vel-
ký dík nejen za účast, ale i za přípravu těchto textů.

Videozáznam z přednášek najdete na 
www.jnjvisioncare.cz

MULTIFOCAL CONTACT LENSES 
– „FOUNTAIN OF YOUTH“
MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY – „FONTÁNA MLÁDÍ“
Prof. Christina Grupcheva PhD, MD
Zpracovala: MUDr. Anna Topinková

Nedávné výzkumy z posledních 20ti let ukazují, že po 
45. roce života nositelé kontaktních čoček upouští od 
jejich nošení. Faktem je, že ne všichni pacienti jsou 

schopni vykonávat každodenní aktivity bez použití 
brýlí, a proto se řada z nich rozhodne pořídit si progre-
sivní brýlová skla. Popravdě řečeno, multifokální brýle 
mají mnohé výhody, multifokální kontaktní čočky nám 
však poskytují větší volnost, ostrost vidění v různých 
pohledových rovinách a hlavně jsou neviditelné.

Mozek pracuje u každého odlišně, když musí přijmout 
novou optiku a geometrii brýlí s progresivními skly 
a spoléhat na preferenci vidění. Presbyopie je jed-
nou z našich největších změn v životě. Většina z nás 
považuje akomodaci za něco běžného. Pak můžeme 
neschopnost plné akomodace vnímat jako stresující. 
Jsou to především tyto symptomy: zamlžené vidění na 
blízko, natahování rukou při čtení a držení hlavy rovně 
a pohled dolů přes brýle jako přes dírku, nutnost dob-
rého osvětlení, bolest hlavy v oblasti čela způsobená 
namáháním zraku.
Autorka rozebírala faktory presbyopie jako je věk, dě-
dičnost, zeměpisný faktor, prostředí, zrakové potřeby, 
pracovní vzdálenost, refrakční vady, celkové choroby 
a medikace.
Zopakovala možnosti korekce – brýle na blízko, bifo-
kální či multifokální, kontaktní čočky pro presbyopii, 
nebo chirurgickou intervenci – operaci čočky.
Je velmi důležité poslouchat presbyopické pacienty, 
protože tak získáme cenné informace o jejich potře-
bách a můžeme pak využít naše precizní znalosti k je-
jich uspokojení.
Jednou z důležitých úloh je zjištění dominantního oka. 
Obvykle je dominantní oko nejlépe korigováno na dál-
ku, ale v některých případech je tomu naopak. Také 
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modifi kovaná metoda monovision je závislá na kaž-
dodenních aktivitách dotyčného a jeho individuálních 
požadavcích. Různorodost jednodenních kontaktních 
čoček nám dovoluje nabídnout a vyzkoušet mnohé 
kombinace a vybrat nejlepší variantu pro uspokojení 
pacientových životních potřeb. Poskytnutí několika 
párů kontaktních čoček pacientovi domů, aby je vy-
zkoušel v běžném životě, je nejlepším způsobem na-
bídky. Zkušební kontaktní čočky pacientovi usnadní 
jeho rozhodování. Stárnoucí oko se mění anatomicky 
i fyziologicky, proto je potřeba přesně vybírat kontakt-
ní čočky, zohlednit šířku zornice při myopii a hyper-
metropii, kvalitu slzného fi lmu a pokles horních víček, 
které způsobují decentraci čoček.
Jednoduché návody k aplikacím od výrobců nám na-
pomáhají být úspěšnější při aplikacích v kratší době.
Autorka zdůraznila velký potenciál možné aplikace 
u presbyopických pacientů. Ve vyspělé Evropě je ze 
všech nositelů kontaktních čoček pouze 4–8 % no-
sitelů multifokálních kontaktních čoček ve srovnání 
s USA, kde je to 10 % . Představila zajímavý závěr prů-
zkumu, že:
o 86 % všech pacientů se všemi možným addicemi 

dosáhlo zrakové ostrosti 6/6 nebo lepší.
o 86 % všech pacientů dosáhlo dobré nebo lepší ost-

rosti vidění při používání mobilního telefonu.
o 92 % všech dosáhlo dobré nebo lepší ostrosti vidění 

při práci s počítačem.
Nové technologie výroby kontaktních čoček nám po-
skytují lepší výběr, velké množství kombinací a adicí, 
spokojenější a šťastnější pacienty.

HOW TO EVALUATE THE TEAR FILM 
– A NEW APPROACH
JAK HODNOTIT SLZNÝ FILM – NOVÝ PŘÍSTUP
Dorota Szcęzsna–Iskander PhD
Zpracovala: Mgr. Simone Zahradníková

Přednášející se zabývala tématem velmi aktuálním 
pro dnešní digitalizovaný svět – slzným fi lmem a jeho 
vlivem na komfort nošení kontaktních čoček. Právě 
stabilita slzného fi lmu hraje klíčovou roli v komfortu 
nošení kontaktních čoček. Insufi cience slzného fi lmu 
vede k primárnímu diskomfortu, který klienti v souvis-

losti s nošením kontaktních čoček uvádějí. Ten také 
bývá častým důvodem vedoucím k tomu, že čočky 
přestanou nosit.
CLD (contact lens discomfort) tzv. nepohodlí kontakt-
ních čoček je stav, který nastane po adaptační době. 
Žádná jasná souvislost mezi materiálem kontaktní 
čočky a subjektivním hodnocení CLD není identifi -
kována. Klíčovými faktory pro udržení komfortu jsou 
nízký koefi cient tření, dobré zvlhčení a dobrá smáči-
vost kontaktní čočky. Kontaktní čočka umístěná na 
povrchu oka má vliv na fyziologii slzného fi lmu a prá-
vě nevhodné nošení kontaktní čočky má negativní do-
pad na přední segment oka. Nedostatečná smáčivost 
kontaktní čočky zvyšuje součinitele tření. Je zjištěno, 
že slzný fi lm u nositelů kontaktních čoček osychá až 
o 30 % rychleji. Ztenčování slzného fi lmu je přisuzová-
no spíše špatnému zvlhčení než odpařování.
Pro detekci nepohodlí kontaktních čoček je nezbytná 
analýza slzného fi lmu. V této souvislosti přednášející 
zdůraznila důležitost sledovat, kontrolovat a měřit slz-
ný fi lm v každodenní praxi a zmínila výzkumy, které 
jsou prováděny na Vratislavské univerzitě vědy a tech-
niky, při nichž jsou používány neinvazivní metody mě-
ření na následujících přístrojích:
1) Interferometr – Používaná frekvence je 25HZ. Vlno-
plochy odrážející se od slzného povrchu na rohovce 
poskytují data o kvalitě slzného fi lmu. Analyzována je 
plocha až 6 mm.
2) Vysokorychlostní videokeratoskopie – Používaná 
frekvence je 13–25HZ. Povrch slzného fi lmu se odha-
duje přímo z původních obrazů Placidových disků. 
Analyzována je plocha až 12 mm.

Důležité závěry:
o Materiál kontaktní čočky a slzný fi lm hrají vý-

znamnou roli v první fázi TFSQ (tear fi lm surface 
quality).

o Vlastnosti materiálu kontaktní čočky mají omeze-
ný vliv na dynamiku slzného fi lmu poté, co dojde 
k procesu odpaření.

o Nefyziologický povrch kontaktní čočky způsobuje 
rychlejší pokles TFSQ než patologický slzný fi lm.

Závěrečné shrnutí:
Závěrem přednášející uvedla významný bod k za-
pamatování, jímž je skutečnost, že biokompatibilita 
kontaktní čočky má dopad na dynamiku slzného fi lmu 
klienta. Nesprávný výběr materiálu čoček pro klienta 
může mít za následek podstatné snížené kvality slz-
ného fi lmu, dokonce více než syndrom suchého oka. 
Prioritou je pro každého jednotlivého pacienta vybrat 
optimální materiál a parametry kontaktní čočky a dále 
kontrolovat slzný fi lm a jeho dynamiku na povrchu 
kontaktní čočky.
Přednáška byla uzavřena radami k zapamatování pro 
naši každodenní praxi. Nemělo by se zapomínat na 
pokládání přesně cílených otázek na subjektivní vní-
mání a pocity pacienta a zhodnocení slzného fi lmu 
pomocí štěrbinové lampy, tearskopem a videokerato-
skopem.

THE SECRET OF THE TEAR FILM
TAJEMSTVÍ SLZNÉHO FILMU
Prof. Lyndon Jones PhD
Zpracoval: MUDr. Pavel Dvořák

Autor se ve své přednášce zaměřil na jeden z nejná-
ročnějších problémů nošení kontaktních čoček, který 
je však důležitý jak pro průmysl okolo kontaktních čo-
ček, tak pro výzkum a samozřejmě i pro kontaktologa. 
Jedná se o pocit nepohodlí a faktory, které jej způso-
bují. Okolo 50 % nositelů si stěžuje na pocit suchých 
očí k večeru. Až třetina všech uživatelů kontaktních 
čoček je právě kvůli tomuto nepohodlí přestane nosit.
Příčiny nepohodlí při nošení kontaktních čoček autor 
rozdělil do tří skupin: na ty, které souvisejí s kontaktní 
čočkou ( její materiál, design a interval výměny), s roz-
tokem, a na ty, které souvisejí přímo s pacientem sa-
motným ( jeho věk, prostředí, ve kterém se pohybuje, 
léky, které užívá, alergie, nemoci víček a hlavně kvalita 
pacientova slzného fi lmu). Zdůraznil, jak důležité je 
porozumět souvislosti posledního faktoru, tj. kvality 
slzného fi lmu, s nepohodlím při nošení kontaktních 
čoček.
V další části přednášky se autor zabýval vývojem po-
hledu na složení slzného fi lmu. Před 20 lety se mělo 
za to, že má pouze tři jednoduché vrstvy: mucinovou, 
vodnou a lipidovou. Dnes zjišťujeme, že struktura 
slzného fi lmu je mnohem složitější. Slzný fi lm je kom-
plexní vrstva, která pokud není správně pospojovaná, 
způsobuje problémy. Nejsou to pouze tři oddělené 
vrstvy, nýbrž tři části, jejichž vzájemná interakce je vel-
mi složitá.
Spodní vrstvu tvoří směs různých mucinů, mezi jiným 
glykokalyx, zakotvený k povrchu epitelu rohovky. Nad 
ním se nachází vodná vrstva, ve které je rozpuštěno 
velké množství mucinů společně s obrovským množ-
stvím proteinů a dalších látek. Na vnějším povrchu 
je vrstva lipidů, která má nejméně dvě složky – jedna 
interaguje s vodnou složkou pod sebou a druhá se 
vzduchem a vnějším prostředím.
Autor si následně položil otázku, jak interaguje kon-
taktní čočka s komplexní strukturou slzného fi lmu. 
Vzhledem k výrazně větší tloušťce kontaktní čočky 
(několik stovek mikronů) v porovnání s tloušťkou slz-
ného fi lmu (5-7 mikronů) čočka jeho strukturu velmi 
výrazně destabilizuje. Slzný fi lm je čočkou v podstatě 

rozštěpen, takže pod čočkou zůstane jenom velmi ten-
ká vrstva mucinů, zatímco vodná složka a vrstva lipidů 
se ocitne nad čočkou. Důsledkem toho je slzný fi lm 
tenčí, a tak se narušuje mnohem rychleji. Nehledě na 
interakci čočky se slzným fi lmem se ale problém obje-
ví už jako důsledek mechanického působení čočky při 
jejím nasazení.
Cílem vývoje materiálů kontaktních čoček je, aby slzný 
fi lm nad čočkou byl co nejstabilnější. Předmětem vý-
zkumů je snaha zjistit, jak čočka se slzným fi lmem in-
teraguje, a co můžeme udělat pro to, aby tato interak-
ce byla optimální. Zjednodušeně řečeno chceme, aby 
povrch čočky byl co nejpodobnější struktuře rohovky.
Autor opět připomněl, že před 20ti lety se o mucinech 
vědělo prakticky jen to, že existují. Nyní víme, že v lid-
ském slzném fi lmu je jich mnoho druhů. Také je zřej-
mé, že muciny neprodukují jenom pohárkové buňky 
spojivky, jak jsme si donedávna mysleli, ale také horní 
vrstva rohovkového epitelu. Muciny jsou důležité pro 
smáčivost kontaktních čoček a můžeme je rozdělit do 
dvou hlavních skupin – ty, které jsou zakotveny do 
membrány a ty, které jsou volně rozpuštěny v slzném 
fi lmu. Obě skupiny dohromady tvoří účinnou ochran-
nou bariéru. Stářím nebo nemocemi však klesá jejich 
produkce, a tak se zvyšuje náchylnost k onemocně-
ním.
V slzném fi lmu se nachází přes 1800 různých proteinů 
(v loňské přednášce autor mluvil pouze o 450 druzích, 
zde je vidět obrovský posun ve výzkumu složení slzné-
ho fi lmu). Autor opět připomněl, že svou koncentrací 
jsou významné pouze čtyři proteiny – lysozym, lakto-
ferin, lipokalin a sekreční IgA. Rozdělil faktory vlivu na 
vznik depozit do dvou skupin podle jejich významu:

Malý vliv:
o složení pacientova slzného fi lmu,
o prostředí,
o dodržování správného intervalu výměny a způsobu 

čištění,
o systém péče.

Velký vliv:
o čočka 
 (materiál – G1–G4 podle FDA, interval výměny),
o typ proteinu 
 (velikost, náboj, aktivní/denaturovaný).

Například čočka z materiálu G4 (s vysokým obsa-
hem vody, ionizovaná) bude k sobě přitahovat vyso-
ké množství pozitivně nabitých lysozymů. To je podle 
posledních výzkumů dobře, protože lysozym výrazně 
snižuje výskyt infekčních reakcí.
Autor promítl dva snímky nasazených kontaktních čo-
ček a položil posluchačům otázku, kolik proteinů je 
usazeno na čočkách. Na čočce A bylo na první pohled 
velké množství depozit, druhá vypadala prakticky čis-
tá. Odpověď byla překvapivá – na čočce, která vypa-
dala, že je na ní depozit více, je ve skutečnosti proteinů 
daleko méně. Autor chtěl tímto příkladem demonstro-
vat, že na štěrbinové lampě nepoznáme, kolik jakých 
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proteinů se na povrchu čočky nachází. To, co je vidět, 
záleží na stavu těchto proteinů. Dokud je protein ak-
tivní, oko na něj nereaguje. Pokud ale denaturuje, ob-
jeví se reakce a protein je vidět. Aktivní protein dokon-
ce napomáhá zajištění pohodlí, denaturovaný protein 
pohodlí při nošení kontaktní čočky snižuje.

Posledním faktorem ovlivňujícím interakci kontakt-
ní čočky se slzným fi lmem jsou nemoci a anomálie 
očních víček. Mezi ty nejvýznamnější patří například 
dysfunkce Meibomských žláz, epitelopatie tarzální 
spojivky a blefaritida způsobená roztočem demodex. 
Ve většině případů se tímto způsobené nepohodlí dá 
zmírnit buď zvolením čočky se smáčivějším materiá-
lem, nebo zlepšením péče o oční víčka.

Shrnutí: jak maximalizovat úspěch nošení kontakt-
ních čoček
o Povrch čočky by měl připomínat rohovku, protože

slzný fi lm je vyvinutý tak, aby komunikoval s rohov-
kou.

o Kromě vodné složky je důležitý i mucin a lipidy.
o Větší podpora jednodenních kontaktních čoček

(komfort, pohodlí, méně komplikací).
o Správná volba kontaktní čočky se může individuál-

ně lišit mezi pacienty.
o Použití vhodných roztoků – lepší lubrikace a čištění,

peroxidy bez konzervantů.
o Optimalizace interakce slzného fi lmu a materiálu

kontaktní čočky – integrace proteinů, ne jejich od-
puzování (selektivní depozita jsou lepší než žádná).

THEORY OF MULTIFOCAL´S
TEORIE MULTIFOKÁLNÍCH ČOČEK
Dr. Cristina Schnider
Zpracoval: Mgr. Martin Falhar, Ph.D.

Sympatická Dr. Cristina Schnider zahájila nedělní pro-
gram svým příspěvkem, týkajícím se teorie multifokál-
ních kontaktních čoček. Úvodem zmínila nezbytnou 
charakteristiku presbyopie – týká se každého z nás 
a nikdy neskončí. Tato skutečnost může mnohé klien-
ty frustrovat. Doporučuje proto, abychom klienty ko-
munikačně podporovali sdělením, že se jedná o zcela 

přirozený proces, který ale bohužel nelze zvrátit. Pro 
vypořádání se s presbyopií uvedla různé způsoby 
možností korekce. Odborníkům doporučuje, ať se 
sami pozastaví nad tím, kterou z metod budou volit 
s ohledem na odlišení se od konkurence. Dále pou-
kázala na současné pojetí dnešních šedesátníků, které 
se za posledních deset let výrazně změnilo. S nadsáz-
kou se o šedesátnících mluví jako o „druhých třicátní-
cích“ – mají touhu poznávat nové věci a jsou ochotni 
se vzdělávat.
Jako jedna z alternativ řešící presbyopické potíže je 
korekce pomocí metody monovision. S přihlédnutím 
na provedené studie nelze ale tuto metodu brát jako 
úspěšnou a velké naděje se upínají k novým genera-
cím multifokálních kontaktních čoček. Dle provedené 
studie je až 72 % presbyopů ochotno vyzkoušet kon-
taktní čočky (DuToit, 2000). Pro upuštění od metody 
monovision pak mluví další studie, kde 68 % nositelů 
jednoznačně preferovalo multifokální kontaktní čočky 
před metodou monovision. Po jednom roce nošení ce-
lých 53 % nositelů pokračovalo v dalším pravidelném 
nošení kontaktních čoček (Situ, 2003). S novějšími 
generacemi multifokálních kontaktních čoček je dů-
vodů pro řešení presbyopie pomocí monovision čím 
dál méně. Cristina poukazala na studii, kde je způsob 
korekce presbyopie multifokálními kontaktními čočka-
mi volbou v 76 % (Richdale, 2006) případů. Současný 
odborný trend je oprostit se od metody monovision, 
která v ordinaci podává vždy lepší výsledky než ve sku-
tečném životě.
Současné technologie multifokálních kontaktních čo-
ček berou v potaz tyto oční faktory: velikost pupily 
v závislosti na věku nebo refrakční vadě, potřebu volit 
dobře smáčivý materiál a řešení otázky UV ochrany 
s ohledem na udržení vyššího akomodačního úsilí 
a zdraví oka. Rozeznáváme dva designově odlišné pří-
stupy, které značíme CN (Center Near) – střed čočky 
fokusuje blízko, a CD (Center Distance) – střed čočky 
fokusuje dálku. Mezi jednotlivými výrobci jsou poměr-
ně znatelné rozdíly.
Právě u presbyopických klientů je velmi důležitá smá-
čivost kontaktních čoček, protože právě v této věkové 
skupině je slzný fi lm oslabený. Tento fakt je potřeba 
zohlednit, protože kontaktní čočky slzný fi lm nositele 
mění a musí tak obsahovat technologické řešení, který 
tento defi cit řeší. Dle studie Kocha a Maeda je velmi 
slibné použití látky PVP, která slzný fi lm stabilizuje. Zá-
věry této studie byly postavené na aberometrické ana-
lýze slzného fi lmu. Stránka přísunu kyslíku je v dnešní 
době prakticky vyřešena, a to jak u silikon-hydrogelo-
vých tak i u hydrogelových kontaktních čoček. S ohle-
dem na presbyopickou skupinu nositelů se právě dis-
kutuje použití hydrogelových materiálů, které otázku 
smáčivosti velmi dobře řeší.
Cristina svou přednášku zakončila motivačně. Pou-
kázala na potřebu pochopení širších souvislostí, kte-
ré jsou pro aplikaci multifokálních kontaktních čoček 
nutné. Svou motivaci představila jako cestu, během 
které nás čeká mnoho výzev. Je běžné, že se výsledky 
dobrého vidění klienta nedostaví ihned a lze očekávat 

více kroků dokorekce. V rámci hledání správného ře-
šení je více komunikačních úskalí a jednoznačně platí, 
že více zkušeností s aplikací multifokálních kontakt-
ních čoček s sebou nese i větší úspěšnost.
V rámci aplikace doporučuje plánovat. Je potřeba určit 
důvody, proč klient chce kontaktní čočky, určit případ-
né překážky a vyzdvihnout prospěšné momenty. Zá-
věrečné rozhodnutí klienta je pak postaveno na jeho 
vzhledu, zda kontaktní čočky splní svou funkci a zda 
se v nich klient cítí pohodlně. Lze očekávat obtíže spo-

jené s věkem, nevhodným designem a fyziologickými 
nároky oka. Praxe ukazuje, že při správném ošetření 
všech náležitostí, je 70 až 80 % aplikací multifokálních 
kontaktních čoček úspěšných.

“Všichni uvedení autoři příspěvků, jako účastníci od-
borného symposia AEHA 2017 tímto prohlašují, že pří-
slušné náklady na dopravu a ubytování byly uhraze-
ny společností Johnson & Johnson.”
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Vítězové slosování kupónů 
z průzkumu aplikace kontaktních čoček 2017

Petr Langer Štěpánov
Veronika Marková Holice v Čechách
Marian Němec Velké Meziříčí

Vylosovaným blahopřejeme, přičemž za vítěze považujeme každého, kdo se mezinárodního průzkumu aplikace 
kontaktních čoček zúčastnil.

o

Rada ČKS děkuje všem, kteří poslali vyplněné dotazníky do letošního ročníku 

mezinárodního průzkumu aplikace kontaktních čoček. Z přiložených výherních kupónů 

byli vylosováni tři výherci, kterým bude letošní členský příspěvek hrazen ČKS. Jsou to:

o Upozorňujeme všechny členy společnosti na to, že výše členských příspěvků pro rok 2017 zůstává 500 Kč.
o Členské příspěvky můžete platit převodem na číslo účtu 162173369/0800.
o Prosíme, pro správné přiřazení vaší platby, nezapomeňte jako variabilní symbol uvést své rodné číslo,

nebo datum narození. Bez rodného čísla nelze přiřadit platbu k žádnému jménu.
o Vážení členové ČKS, upozorňujeme, že neplacení členských příspěvků je podle stanov považováno za ne-

plnění členských povinností a je důvodem k vyloučení ze společnosti. Každý člen, který nezaplatí 2 po sobě
jdoucí roky, bude na tuto skutečnost předem upozorněn a pokud i nadále nezjedná nápravu, bude jeho člen-
ství zrušeno.

o Zkontrolujte si, prosím, zaplacení členských příspěvků za rok 2016.
o Dlužné příspěvky můžete poukázat společně s příspěvky na rok 2017.
o Děkujeme všem členům, kteří již příspěvky zaplatili.
o Zároveň prosíme, abyste aktualizovali své kontaktní údaje v databázi sekretariátu.

o

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2017

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

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

Omluva za tiskovou chybu
Jménem redakce bychom se rádi omluvili za tiskovou chybu, k níž došlo v Kontaktologických listech č. 1/2017. 
Při grafi ckém zpracování byly v legendě grafu na straně 17 prohozeny barvy popisků. Tím graf získal zavádějící 
charakter. Správně, v obr. 7, jenž uvádí údaje o preferenci, které vzešly z randomizované, zaslepené a křížové 
klinické studie (n=119) vycházejí preference většinově pro Acuvue Oasys®1-Day.
Děkujeme za pochopení.

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 o



Kontaktologické listy

Informace o XXIV. výročním sjezdu ČKS Fotoupoutávka – zámek Liblice

10|11

Informace o XXIV. výročním sjezdu ČKS

Přihlášky budou k dispozici v elektronické podobě na www.cks.cz, a to od 1. 9. 2017.

Vzhledem k omezené kapacitě centra budou požadavky vyřizovány podle pořadí došlých přihlášek. Proto bu-
dou akceptovány pouze ty přihlášky, které budou doručeny do sekretariátu společnosti v elektronické podobě 
formou přílohy k e-mailu zaslaném na adresu info@cks.cz.

Předpokládáme, že kapacita bude brzy naplněna. O naplnění kapacity budou zájemci informováni e-mailem, 
zároveň bude tato informace zřetelně vyznačena pro všechny členy na stránkách www.cks.cz. Kapacita ubyto-
vání je cca 100 lůžek, kapacita sálu maximálně 110 míst.

Předběžný program sjezdu

Pátek odpoledne o zahájení sjezdu
 o soutěž absolventských příspěvků
 o valná hromada společnosti
 o slavnostní večer spolu s My Day Family Party

Sobota o dopoledne: blok přednášek, blok workshopů
 o odpoledne: blok přednášek, blok workshopů
 o ofi ciální ukončení sjezdu
 o pro zájemce: sobotní večer volné zábavy

Neděle odjezd po snídani

Předběžný ceník

XXIV. výroční sjezd ČKS se bude konat ve dnech 3.–5. 11. 2017 

v konferenčním a vzdělávacím centru Akademie věd 

České republiky, na zámku Liblice.

o Pouze pátek: 1.600 Kč
o Pátek a sobota: 4.800 Kč
o Pouze sobota: 1.600 Kč
o Sobota s večerním rautem a noclehem: 3.700 Kč
o Pátek, sobota, neděle: 6.900 Kč

o Všechny noclehy jsou počítány včetně snídaně. 
o Během přestávek se podává drobné občerstvení. 
o Ubytování je možné přímo na zámku 

 nebo v dependanci, 
o Ubytování v obou částech je na stejné úrovni.
 o
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Aplikace kontaktních čoček ve světě: situace v roce 2016 Aplikace kontaktních čoček ve světě: situace v roce 2016

MyDay™

Jednodenní silikon hydrogelové kontaktní čočky.  
Jsou tak pohodlné, propustné a se snadnou manipulací, 
že si ani neuvědomíš, že je máš na očích. 

Zapomeneš, 
že je nosíš

www.coopervision.cz

Zdroj: 1. Data on fi le; clariti® 1 day off ers whiter eyes than 1-DAY ACUVUE® MOIST®. 

První ucelená rodina 
jednodenních silikon hydrogelových 
kontaktních čoček

Jediná ucelená rodina jednodenních silikon hydrogelových kontaktních čoček
Nyní máte k dispozici jednodenní kontaktní čočky, které budou vyhovovat jedinečným 
potřebám vašich klientů.

Vynikající kvalita
clariti® 1 day umožňují dostatečné okysličení rohovky pod čočkou1 a napomáhají tak 
udržet oči zdravé. Technologie WetLoc™ navíc zajistí dokonalé pohodlí po celý den.

Přidaná hodnota pro jakýkoli životní styl
Nyní můžete svým klientům nabídnout moderní a zdravější variantu 
v podobě jednodenních silikon hydrogelových kontaktních čoček.

Přináší pohodlí pro všechny korekce vidění 

www.coopervision.cz

WetLoc™ 

technologie

K dostání sférické, torické, multifokální
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