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Kontaktní čočky 
pro život v digitálním světě

Představujeme  NOVÉ  Biofi nity Energys™

Pouze kontaktní čočky Biofi nity Energys™ využívají design čočky nazývaný 

Digital Zone Optics™, který napomáhá snížit digitální zrakovou únavu. Uživatelé 

digitálních zařízení se mohou pohodlněji a s menší námahou pohybovat mezi světem na 

obrazovce a mimo ni. Tak jako všechny kontaktní čočky řady Biofi nity® jsou i Biofi nity Energys™ 

vyráběné s využitím Aquaform® Technology, která přitahuje a váže vodu napříč materiálem 

čočky a udržuje dostatečnou hydrataci i v případě snížené frekvence mrkání oka.

Získejte více informací na www.coopervision.cz 
anebo kontaktujte CooperVision Area Business Managera

Hravá inovace.

NOVÉ kontaktní čočky Avaira Vitality™ využívají všechny osvědčené vlastnosti 
kontaktních čoček Avaira® a ještě něco navíc. Můžete očekávat stejné dlouhotrvající 

pohodlí a samozřejmě čisté a jasné vidění po celý den. Nové vlastnosti čoček Avaira Vitality™

jsou lepší ochrana proti UV záření a vyšší obsah vody. 

Pokud již kontaktní čočky Avaira® používáte, je přechod na nové Avaira Vitality™ velmi jednoduchý.

Požádejte svého zástupce společnosti CooperVision® 
o nové kontaktní čočky Avaira Vitality.™ 
www.coopervision.CZ

kontaktní čočky AvairaVitality™NOVÉ

© 2016 CooperVision

OBSAH VODY 55% 
+ 

UV fi ltr 1. třídy
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Slovo prezidenta

milí čtenáři, kolegyně a kolegové, zdá se, že krásné teplé dny skončily, podzim 

se jednoznačně ujal vlády a po zářijovém kongresu „Optometrie, optika“ se blíží 

poslední vrchol odborné sezóny, tradiční, letos již XXIII. výroční sjezd ČKS.

SLOVO PREZIDENTA
Ing. Jiří Michálek, CSc.

A zhruba 10 dnů po jeho skončení nastane advent, čas 
nákupních a úklidových horeček i atmosféra nadchá-
zejících svátků. Příležitost k bilancování, co přinesl le-
tošní rok.
Bilancovat už nyní, po třech čtvrtinách roku, by bylo 
poněkud předčasné. Ale čím dál víc mám pocit, že ně-
které skutečnosti, napříč posledními roky, jsou stále 
zřejmější. Zejména fakt, že deformace způsobené bý-
valým režimem přetrvávají mnohem déle, než jsme če-
kali. Kultura celé společnosti, včetně kultury podniká-
ní je odrazem chování politických a mediálních špiček. 
Vzory našich dětí z oblasti šoubyznysu nebo sportu, 
internet a sociální sítě ovlivňují mysli dozrávající ge-
nerace, která není špatná, má více možností a příleži-
tostí, která by měla být svobodná, demokratická, hrdá 
a zdravě sebevědomá.
Měla by být, ale stále ještě není. Zdravé sebevědomí 
a hrdost je nahrazována spíše nekritickým hodnoce-
ním sama sebe, někdy až drzostí, a k dosažení vytče-
ných cílů často chybí ochota k intenzivnímu nasazení 
(ať pracovnímu nebo studijnímu) a hlavně pokora. 
Nemám na mysli přehnanou úctu k autoritám, ale 
určitou úroveň seberefl exe a povědomí o síle zkuše-
ností a jejich odvěké roli ve vývoji lidstva. Škoda, když 
proud jejich předávání je přerušen odmítáním na stra-
ně potenciálního příjemce. Že je tento pocit běžný? 
Že je to „jen“ generační problém? Obávám se, že není. 
Nemyslím si, že tento odstavec svědčí pouze o tom, že 
jsem se už zařadil mezi ty „staré“. Mám srovnání díky 
svým studentům i vlastním dětem. A hlavně, popiso-
vané pocity se totiž netýkají jen těch hodně mladých, 
dětí a studentů. Možná, že oni jsou v mnoha ohledech 
vstřícnější.
Aniž bych chtěl paušalizovat (nemám rád házení do 
jednoho pytle ani blondýn, inženýrů apod.), mám na 
mysli generaci současných cca třicátníků.
Internet ví všechno a nejlépe.
Tohle sice už někdo vyjádřil přede mnou, ale já mu to 
veřejně „lajknu“, ať všichni vidí, že jsem in.
Kdo není na sociální síti, jako by nebyl.
Jen ať všichni vidí, co jsem ráno posnídal – sdílená fot-
ka (i když to skoro nikoho nezajímá, najde se těch, co 
kliknou na „To se mi líbí“, docela dost.).
Převažující přístup uchazečů o zaměstnání: sice jsem 
ještě nic neukázal, ale už chci být nadstandardně 
ohodnocen.
Dodržení dohody – proč? Vlastní zájmy přebijí všech-
no ostatní.
Deset let jsem prodával mucholapky, tak proč bych 

nedokázal prodávat čočky. Že o nich nic nevím? To 
vadí? Já jsem přece obchodník a zvládám marketing.
Slušnost v oslovení, požádání o něco, či poděkování? 
To zdržuje, vždyť jsou tam od toho.
Odpovědět na e-mail? Proč, už jsem se dozvěděl, co 
jsem potřeboval.
Být někde osobně? Na co, stejně to bude na netu.

A tak jsem rád, že i v této době jste si právě vy našli 
čas na přečtení Kontaktologických listů a že se hlásí-
te na výroční sjezd do Nymburka, abyste se zúčastnili 
osobně, přijali anebo předali nové informace a své 
zkušenosti.

Ve čtvrtém čísle letošního ročníku Kontaktologických 
listů tedy najdete bližší informace o XXIII. výročním 
sjezdu ČKS a jeho kompletní program, odborné člán-
ky, např. vyhodnocení Morganova dotazníkového prů-
zkumu pro Českou republiku, článek loňské vítězky 
ceny CooperVision (v rámci soutěže absolventských 
příspěvků, pořádané pravidelně v rámci nymburských 
kongresů) o své účasti v evropském kole, a další zprá-
vy, reklamu aj.
Těší mě váš zájem, zároveň nás všechny, radu ČKS, 
sekretariát i mě osobně zavazuje.
A těším se také na setkání s vámi do Nymburka, se vše-
mi, kteří se již přihlásili, i s těmi, kteří se ještě přihlásí.
Hezké podzimní dny všem.

 o

Průzkum aplikace kontaktních čoček v České republice v roce 2016

Náš “průměrný nositel”…
Podobně, jako tomu bylo v předešlých letech, i letos 
mají větší zájem o nošení kontaktních čoček ženy. 
Poměr žen vůči mužům je v naší republice už dlou-
hodobě přibližně dvoutřetinový, graf 1 a 2. Důvodem 
je vyšší zájem žen o svůj vzhled, lepší obratnost při 
manipulaci s čočkami a ochota věnovat čočkám po-
třebnou péči.
Průměrný věk nositele kontaktních čoček je letos 
31 let. To je o dva roky vyšší oproti loňskému ročníku. 
Růst věku nositelů odráží populační vývoj v ČR i zlep-
šování multifokálních designů měkkých čoček.
Rozdíl mezi věkem prvonositelů a zájemců o druhé 
aplikace je minimální: prvonositelé mají v průměru 
30,5 roku, zatímco existující nositelé jen o rok a půl víc 
(průměrně 32 let).
Histogram věku (graf 3) ukazuje, že kontaktní čočky 
nejvíce nosí lidé ve věku od 21 do 30 let. Přičemž v těs-
ném závěsu je kategorie dětí a mladistvých ve věku od 
11 do 20 let. Potěšující je fakt, že ani věková kategorie 
nad 40 let nezůstává opomenuta a celkem tvoří při-
bližně třetinu všech aplikací.
Častěji k nám letos přišli již existující nositelé čoček 
se zájmem o změnu aplikace (53 %), než prvonositelé 
(47 %).

PRŮZKUM APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK
V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2016
Mgr. Jitka Krasňanská PhD.

I letošní jaro patřilo tradičnímu projektu s názvem “Průzkum aplikace 

kontaktních čoček”. Někteří z Vás si zaslouží velké poděkování, protože nezůstali 

lhostejní a aktivně se do projektu zapojili. Celkem se nám vrátilo 33 vyplněných 

dotazníků, v nichž jste zaznamenali údaje o 250 aplikacích. Pokud jste zvědaví, 

jak to v našich zemích s kontaktními čočkami vypadá, jaké jsou trendy a kam 

obor směřuje, čtěte dál!

Graf č. 1 – podíl žen a mužů

Graf č. 2 – podíl žen a mužů v letech 2007–2016

Graf č. 3 – histogram nositelů dle věku

muži
32 %

ženy
68 %

Materiály čoček a pokračující silikonová horečka
V kategorii aplikovaných materiálů neproběhl žád-
ný zásadní zvrat. Zatímco loni jsme referovali o vý-
razném propadu používání silikonhydrogelů z 82 na 
73 %, letos pokles nepokračoval. Silikonhydrogely si 
s přehledem udržují své prvenství. V letošním roce 
byly aplikovány v 75 % aplikací (graf 4).
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Průzkum aplikace kontaktních čoček v České republice v roce 2016

V průběhu času sledujeme nejprve strmý nárůst apli-
kací silikonhydrogelů v jejich začátcích a od roku 2010 
udržování přibližně 70 % podílu. Maximální výsledek, 
kterého dosáhly před dvěma lety, se již nejspíš nepo-
daří překonat. Přesto lze očekávat, že silikonhydro-
gely budou z hlediska používaných materiálů nadále 
preferovány.
Hydrogely mají v odůvodněných případech své ne-
zastupitelné místo a jejich podíl stabilně představuje 
přibližně čtvrtinu aplikací.

Design: tóra na každý astigmatismus
 a multifokál pro všechny presbyopy
Dalším zajímavým ukazatelem je typ designu čoček, 
viz graf 6. V této kategorii se sleduje, zda se aplikují 
čočky sférické, tórické, multifokální, nebo úplně jiné 
(barevné, monovision apod.).
V České republice jsme v posledních pěti ročnících 
vždy dosáhli alespoň 30 % zastoupení tórických čo-
ček. Toto číslo přibližně odpovídá výskytu astigmatis-
mu v populaci a svědčí jak o zkušenosti českých kon-
taktologů, tak o kvalitě moderních tórických čoček. 
Aktuálně jsou tórické čočky dostupné v hydrogelo-
vém i silikonhydrogelovém materiálu a ve všech reži-
mech nošení ( jednodenní, 14-denní i měsíční). Letoš-
ní ukazatel, 30 % tórických aplikací, je velmi podobný 
loňskému roku, graf 7.
Zajímavá je situace u multifokálních čoček. V celko-
vém objemu aplikací jejich podíl nepřesahuje 12 %. 
Podíváme-li se však pouze do příslušné věkové ka-
tegorie, tj. mezi klienty v presbyopickém věku, pak 
vidíme 43 % podíl, graf 8. To představuje meziroční 
nárůst o 12 %. Zatímco loni ještě u presbyopů převa-
žovaly aplikace sférických čoček (41 %) a multifokální 
design byl na druhém místě (31 %), letos se karty ob-
rátily. Multifokální čočky v dotčené věkové kategorii 
pomalu útočí na poloviční podíl. Rostoucí oblibu mul-
tifokálů lze připsat jednak stárnutí aktuálních nositelů, 
kteří chtějí pokračovat v nošení čoček, jednak snadné 
dostupnosti kvalitních multifokálních čoček, včetně 

Graf č. 4 – zastoupení dle materiálů

Graf č. 5
Vývoj v zastoupení aplikovaných materiálů v letech 2005–2016

Graf č. 6 – Zastoupení designů

Graf č. 7 – Vývoj v designech v letech 2005–2016

Průzkum aplikace kontaktních čoček v České republice v roce 2016

jednodenních variant. V budoucnosti si právě od této 
kategorie slibujeme nejvýraznější rozšíření.

Režim výměny a boom jednodenních čoček
Ve frekvenci výměny sledujeme již několikátým ro-
kem rostoucí popularitu čoček na jedno použití, graf 
9 a 10. Jednodenní variantu si letos zvolilo 38 % vašich 
nositelů, což je o 8 % více, než loni. A přesně těchto 
8 % ztratily čočky měsíční! Zdá se, že jak klienti, tak 
kontaktologové oceňují výhody snadného a bezpeč-
ného použití jednodenních čoček.
Stále je však vidět, že jednodenní variantu volí častě-
ji ti klienti, kteří nepoužívají čočky denně. Průměrný 
počet dní nošení v týdnu u jednodenních čoček je 2,8, 
zatímco u měsíčních je to 6,3 a u 14-denních 5,6 dne. 
U pravidelných nositelů tak stále dominují ekonomic-
ké aspekty.
V režimu nošení podobně jako loni výrazně převažuje 
denní použití. Režim prodlouženého nošení jste uvá-
děli pouze v 8 % případů. Zřídkavé používání čoček 
přes noc je správným příkladem zodpovědného po-
užití čoček v našich zemích. To, zda klienti skutečně 
dodržují doporučený způsob používání, zůstává otáz-
kou.

Překvapily Vás některé údaje, nebo je situace po-
dobná i ve Vašem středisku?
Srovnání s kolegy v rámci republiky jste právě dočetli.
O tom, jaká je situace ve zbytku světa, Vás budeme in-
formovat v Kontaktologických listech opět začátkem 
roku 2017!

Graf č. 8 – Zastoupení designů > 40 let

Graf č. 9 – Zastoupení dle frekvence výměny

Graf č. 10 – Trend ve frekvenci výměny v letech 2005–2016

“International Contact Lens Prescribing Survey

“Mezinárodní průzkum aplikace kontaktních čoček”– je projekt, který je realizován už od roku 1990 pracov-
ní skupinou kolem profesora Philipa Morgana. Prostřednictvím vybraných organizací oslovuje kontaktology 
z více než 50 zemí světa, aby se v dotaznících vyjádřili k typům kontaktních čoček, které aplikují. Výsledky 
celkové statistiky publikuje vždy v lednovém čísle časopisu Contact Lens Spectrum. (www.clspectrum.com)
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Tisk článku se svolením společnosti Johnson & Johnson Vision Care Companies,
bez redakčních úprav.



ACUVUE® – kontaktní čočky, které sami oční specialisté nosí nejčastěji*

NOVĚ I MULTIFOKÁLNÍ

* JJVC data on fi le 2012. Výsledky průzkumu provedeného nezávislou výzkumnou agenturou Milward Brown mezi očními odborníky, kteří nosí kontaktní čočky (n=80) ve Francii, Německu, Itálii, Polsku, 
Rusku, Španělsku a Velké Británii. ACUVUE® a EYE-INSPIRED DESIGN™ jsou ochranné známky společnosti JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. © Johnson & Johnson, s.r.o., 2016.

GAME_1DMM2016_ZE

ACUVUE®

značka expertů*
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XXIII. výroční sjezd ČKS, o.s.

PROGRAM XXIII. VÝROČNÍHO SJEZDU ČKS
NYMBURK, 11.–13. 11. 2016

PÁTEK 11. 11.

9.00–12.00 Registrace
 (dále průběžně)

12.00–14.00 Oběd

14.00 Zahájení sjezdu a otevření výstavy

14.20–16.20 Přednášky

14.20–14.55  J. Rejmontová
 Co přinesl rok 2016 v souvislosti
 se zákonem o ZP a s EET.
14.55–15.30 A. Sendler
 7 let zkušeností s hybridními čočkami
15.30–15.55 J. Vrba
 Presbyopie a kontaktní čočky
 – harmonická souhra
15.55–16.20 M. Krasňanský, T. Dobřenský
 Jak na digitální únavu očí?

16.20–16.45 Přestávka

16.45–18.30 Přednášky

16.45–17.15 J. Krasňanská, J. Michálek
 Struktura oční čočky, zajištění její
 transparence a fyziologie vzniku zákalů
 a zkalení.
17.15–17.40 J. Novák
 Tribologické parametry kontaktních
 čoček a komfort nošení.
17.40–18.05 J. Michálek
 Základní pojmy v kontaktologii
18.05–18.30 J. Lešták
 Bionické oko jako náhrada ztraceného
 zraku?

18.30–19.00 Panelová diskuse
 J. Michálek, P. Beneš
 „Příčiny a důsledky unifi kace tvarů,
 materiálů a omezení parametrů
 kontaktních čoček.“

19.00 Večeře

20.00–22.00 Volno – sporty – turnaje

20.00–3.00 Volná zábava, Sportbar

SOBOTA 12. 11.

7.30 Snídaně

8.00–9.40 Odborné přednášky

8.30–8.40 UP Olomouc
 prezentace školy
8.40–8.50 FBMI Kladno
 prezentace školy
8.50–9.00 LFMU Brno
 prezentace školy
9.00–9.20 I. Šilhanová
 Péče, systémy čištění a dezinfekce
 kontaktních čoček
9.20–9.40 T. Dobřenský
 Revoluční novinky pro vaši praxi

9.40–10.00 Přestávka

Odborné přednášky s praktickými ukázkami
10.00–12.25 (10.00–10.45, 10.50–11.35, 11.40–12.25)
 Odborné přednášky
 s praktickými ukázkami

12.25–13.30 Oběd

Odborné přednášky s praktickými ukázkami
13.30–14.15 Odborné přednášky
 s praktickými ukázkami

14.30–16.00 Valná hromada

16.00–19.00  Volno – turnaje

20.30  Slavnostní večeře (přípitek 20.45)
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XXIII. výroční sjezd ČKS, o.s.

NEDĚLE 13. 11.

7.30  Snídaně

8.30–9.50 Přednášky

8.30–11.20 Odborný seminář absolventů
8.30–8.50 D. Albrechtová
 Srovnání metod měření přední plochy
 rohovky
8.50–9.10 M. Kaněrová
 Porovnání výpočtu nitrooční čočky
 pomocí vzorců různých generací
9.10–9.30 L. Patočková
 Význam rohovkové topografi e
 pro zdravé nošení kontaktních čoček
9.30–9.50 L. Kubicová
 Barevné kontaktní čočky

9.50–10.00 Přestávka

10.00–11.20 Přednášky

10.00–10.20 M. Mýlková
 Vliv ortokeratologických čoček
 na rohovku a vidění
10.20–10.40 M. Davidová
 Analýza korekce sférické ametropie
 a nízkého stupně astigmatismu
 sférickou kontaktní čočkou
10.40–11.00 Z. Odvárková
 Vliv barevných folií na dyslexii
11.00–11.20 B. Hráčková
 Nositelé měkkých kontaktních čoček
 – Dělají vše správně?

11.20–11.40 Přestávka

11.40–13:25 Odborné přednášky

11.40–12.05 G. Spurná
 Kontaktní čočky u dětského pacienta
12.05–12.35 J. Michálek, J. Cendelín
 Silikonhydrogely – očekávání a realita:
 Materiál, design, vlastnosti...
12.35–13.05 J. Cendelín, J. Michálek:
 Silikonhydrogely – očekávání a realita:
 Klinické zkušenosti
13.05–13.15 B. Brůnová
 Vyhlášení nejlepších absolventských
 příspěvků
13.15–13.25 J. Michálek
 Retrospektiva a ukončení sjezdu

13.25 Ukončení sjezdu

13.30 Oběd

Požadavky na technické parametry přednášek:
Veškeré prezentace požadujeme v programu 
powerpoint, na USB klíči (výjimečně na nosiči CD, 
DVD), a to ihned při registraci (povinné). Pokud se 
Vám podaří poslat prezentaci na e-mailovou adresu 
sekretariátu společnosti do středy 9. 11. 2016 12 hod, 
ušetříte sobě i organizátorům mnoho času a případné 
komplikace s prezentací. 

Zodpovědná osoba za ČKS: Bc. Daniel Szarvas

Změna programu vyhrazena
o

SEZNAM ODBORNÝCH PŘEDNÁŠEK
S UKÁZKAMI

P. Beneš
Potenciál u multifokálních kontaktních čoček

J. Michálek
Systémy péče o kontaktní čočky

M. Krasňanský, T. Dobřenský
Digitální únava očí a kontaktní čočky

J. Krasňanská, M. Krasňanský
Testování binokulárních funkcí do blízka: fórie, ver-
gence, sakády

Jakub Vrba
Multifokální kontaktní čočky, které sedí

SPONZOŘI SJEZDU

CooperVision
Hlavní sponzor

Bausch&Lomb
Zlatý sponsor

Alcon
Stříbrný sponsor

Ostatní sponzoři
Johnson&Johnson, Oculus, Omega Optix

 Ursapharm
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Registrace
o poštou: vyplněnou přihlášku zašlete na adresu ČKS (Česká kontaktologická společnost, z.s.,
 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i., Heyrovského náměstí 1888/2, 162 06 Praha 6, Česká republika)
 Prosíme řádně ofrankovat.
o elektronicky: přihlášku dostupnou na www.cks.cz, nebo scan vyplněné tištěné verze zašlete jako přílohu 

e-mailu na adresu: info@cks.cz.
 ČKS jako zpracovatel osobních údajů bude postupovat v souladu se zákonem 101/2000 Sb.

Účastnický poplatek a stornopoplatky
o Celková cena zahrnuje sjezdový poplatek, ubytování a stravování.
 Běžná cena za tento balíček služeb je 3.400 Kč.

do 30. 9. 2016 do 1. 11. 2016 od 2. 11. 2016

Poplatky člen ČKS: 3 400 Kč 3 700 Kč 4 000 Kč

Poplatky ostatní: Člen SČOO, ČOS 3 700 Kč 4 000 Kč 4 300 Kč

Člen ECLSO, CLAO, IACLE 6 490 Kč 7 090 Kč 7 090 Kč

Plná cena 7 090 Kč 7 690 Kč 7 690 Kč

Cena pro studenty (platí i pro absolventy studia v roce 2016) 2 890 Kč

Speciální cena pro účastníky ze Slovenska, včetně členů OÚS, SOS 3 550 Kč

o Přednášejícím v odborném programu bude přiznána sleva ze sjezdového poplatku ve výši 600 Kč.
o Ze základní ceny 3.700 Kč pro plnou délku pobytu činí 1.220 Kč ubytování a 980 Kč stravování.
o Sjezdový poplatek je 1.500 Kč. Slevy, respektive navýšení ceny (např. v závislosti na termínu platby) jsou 

uplatňovány na úkor, respektive ve prospěch sjezdového poplatku. Slevy jsou přiznány pouze pro úplný 
balíček služeb.

o Zúčastnit se můžete jak celého sjezdu, tak i pouze jednoho nebo dvou dnů. Cena bude úměrně přizpůsobena.

Úhrada poplatků
Bankovním převodem: Česká kontaktologická společnost, o.s., Heyrovského nám. 1888/2, 162 00 Praha 6
číslo účtu: 162173369/0800 | variabilní symbol: rodné číslo

Stornopoplatky
o do 16. 9. 2016 0 % (bude vráceno 100 % platby)
o do 14. 10. 2016 20 % (bude vráceno 80 % platby)
o do 1. 11. 2016 50 % (bude vráceno 50 % platby)
o po 1. 11. 2016 100 % (platba nebude vrácena) Rozhodující je datum oznámení storna v sekretariátu.

o Upozorňujeme všechny členy společnosti na to, že výše členských příspěvků pro rok 2016 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.

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 2015.
o Dlužné příspěvky můžete poukázat společně s příspěvky na rok 2016.
o Děkujeme všem členům, kteří již příspěvky zaplatili.
o Zároveň prosíme, abyste aktualizovali své kontaktní údaje v databázi sekretariátu. o

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2016
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XXIII. výroční sjezd ČKS, o.s. | Členské příspěvky 2016

XXIII. výroční sjezd
České kontaktologické společnosti, o.s.

Zúčastnila jsem se evropského fi nále soutěže CooperVision

S přeloženou 
prezentací a not-
nou dávkou 
nervozity jsem 
v pátek ráno vy-
razila na víkend 
do Budapešti, 
kde CooperVisi-
on už několiká-
tým rokem fi ná-
le své soutěže 
FORCE pořádá. 
Hned po příletu 
jsme odjeli do 
sídla fi rmy na 
okraji města, kde 
jsme měli strávit 

většinu víkendu. Nad stoly s občerstvením jsme po 
sobě začali nervózně pokukovat s ostatními studenty 
a než jsme se pokusili o konverzaci, byli jsme svoláni 
do přednáškové místnosti na ofi ciální uvítání. Krátká 
prezentace a po ní prohlídka výroby kontaktních čo-
ček. I kdybychom se měli po prohlídce vrátit na letiště 
a letět zase domů, stálo by to za to. Autobus nás ale 
všechny odvezl do hotelu v centru města, ze kterého 
jsme měli nádherný výhled na Dunaj a Budapešťský 
hrad. Rychle jsme se ubytovali a vydali se do restaura-
ce na slavnostní večeři, během které se mělo losovat 
pořadí zítřejších prezentací. Nervozita z neznámého 
prostředí postupně vzala za své. Konečně jsme se za-
čali navzájem poznávat a skvěle se bavit s ostatními 
studenty, učiteli i zástupci fi rmy z celé Evropy.

V sobotu ráno došlo na to nejdůležitější. Jeden po 
druhém jsme prezentovali své práce a následně od-
povídali na otázky hodnotící komise. Proběhlo celkem 
9 prezentací. Každá již zvítězila ve své zemi a opravdu, 
všechny byly skvěle zpracované a zajímavé. Hodnotili 
jsme kvalitu slzného fi lmu novými metodami, navrho-
vali zcela nový materiál pro kontaktní čočky, hodno-
tili vliv kontaktní čočky na oko, použili jsme čočku ke 
kontrole myopie … Skoro jsem litovala, že bakalářku 
člověk může napsat jenom jednu a že po takové inspi-
raci nelze další dva semestry rozšiřovat si obzory zase 
v jiné oblasti optometrie.

Po celém dni v přednáškovém sále ještě zbylo trochu 
času na procházku centrem Budapešti, na hrad, po-
dél Dunaje k budově parlamentu a zpátky do hotelu, 
trochu si odpočinout a nachystat se na slavnostní ve-
čeři a vyhlášení vítěze. Byla to jedna z těch večeří, kde 
váháte, který z příborů si vzít na chod, který se právě 
servíruje. Jídlo bylo skvělé, víno bylo skvělé, takže jsme 
všichni zapomněli, že tu vlastně probíhá soutěž. Nic-
méně nad čokoládovým souffl  é se zmrzlinou si před-
seda poroty vzal slovo a všem soutěžícím poděkoval, 
že do Budapešti přijeli a přednesli své téma. Porota se 
nakonec rozhodla, že nejlepší práci prezentovala Izabe-
la z univerzity ve Wroclawi. Izabela přijímala gratulace 
a víkend se pomalu chýlil ke konci. Během nedělního 
dopoledne jsme se všichni loučili s Budapeští a postup-
ně odjížděli na letiště. Až teď jsem byla ochotná dát za 
pravdu slovům z úvodní prezentace: Všichni jsme byli 
vítězi, už když jsme do Budapešti přijeli a bylo zbytečné 
se bát těch 15 minut s ukazovátkem v ruce. o

ZÚČASTNILA JSEM SE EVROPSKÉHO FINÁLE
SOUTĚŽE COOPERVISION
Tereza Černohousová, vítězka národního kola (Nymburk 2015)

Na loňském XXII. výročním sjezdu ČKS v Nymburku vyhodnotila odborná 

porota mou práci jako nejlepší v rámci soutěže CooperVision. A tak jsem se 

mohla pustit do překladu prezentace a těšit se na evropské fi nále v dubnu.
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Nové Biofi nity Energys – Kontaktní čočky pro život v digitálním světě Nové Biofi nity Energys – Kontaktní čočky pro život v digitálním světě

S nárůstem využívání digitálních zařízení se zvyšuje 
také jejich dopad na zrak klientů, který jsme si nově 
zvykli označovat jako digitální zrakovou únavu. Větši-
na jejích symptomů se začíná projevovat při používání 
digitálních zařízení již po pouhých dvou hodinách. Při-
tom podle posledních statistických zjišťování více jak 
dvě hodiny denně tráví nad monitory a displeji více jak 
90 % všech Evropanů. Téměř 60 % dospělých pak po-
užívá digitální zařízení pět a více hodin denně. Až 84 % 
z nás používá smartphone nebo tablet jako druhé za-
řízení při sledování televize. Většina očních specialistů 
je denně konfrontována se stavem, kdy jejich klienti 
se pravidelně potkávají alespoň s některými příznaky 
digitální zrakové únavy a hledají odpovídající řešení.

Digitální věk
Používání digitálních zařízení a jejich vlivu na náš zdra-
votní stav se věnuje stále více publikací. Jejich počet 
rok od roku roste a jasně poukazuje na rostoucí počet 
případů a zvyšující se zájem veřejnosti. Stále častěji se 
pak zmiňuje digitální zraková únava jako zřejmý dů-
sledek dlouhodobého sledování monitorů digitálních 
zařízení a jejich neustálého střídání v průběhu dne.

Studie provedená na Universitě v Indianě ve Spoje-
ných státech amerických uvádí, že více jak 75 % uži-
vatelů digitálních zařízení ve věku 18 až 39 let uvádí 
pocity zvýšené únavy a suchých očí minimálně jednou 
týdně a 35 % dokonce každý den. Právě v této skupině 
klientů byl výskyt těchto symptomů nejčastější a ales-
poň občasnou zkušenost s nimi udávalo 88 % respon-
dentů. Spojitost mezi zvýšeným používáním digitál-
ních zařízení a vysokou mírou rizika vzniku a rozvoje 
digitální zrakové únavy je tedy jasná.

Symptomy digitální zrakové únavy
Sedm z deseti dospělých uvádí při používání digitál-
ních zařízení alespoň některý z příznaků spojených 
s digitální zrakovou únavou. Pokud je mají popsat, 
nejčastěji hovoří o únavě, suchých a bolestivých 
očích, pocitu napětí. Ale mezi symptomy digitální 
zrakové únavy patří také červené oči, obtíže se zaost-

řením, rozmazané nebo dvojité vidění, vyšší citlivost 
na světlo, zvýšená produkce slz, bolesti hlavy. Podle 
statistických údajů ale 9 z 10 klientů očních specialis-
tů o těchto potížích přímo nemluví a nespojuje si je 
s používáním digitálních zařízení. Proto důležitou rolí 
očních specialistů je cíleně se na práci s počítačem 
a používání dalších digitálních zařízení v průběhu dne 
dotazovat. Spolu s tím pak následně cíleně zjišťovat 
výskyt příznaků spojených právě s digitální zrakovou 
únavou, kterou je možné považovat za samostatnou 
diagnózu klienta.

Nové řešení se jmenuje Biofi nity Energys
Zvýšená zátěž spojená s akomodací. Méně časté mr-
kání. Časté změny ohniskové vzdálenosti. Jednou 
z možností, která se nově očním specialistům při řeše-
ní těchto obtíží nabízí je použít ke korekci zraku těchto 
klientů unikátní novinku společnosti CooperVision, 
kontaktní čočky Biofi nity Energys. Jsou to jediné kon-
taktní čočky na světě, využívající technologii Digital 
Zone Optics™ – poskytující podporu pro oči uživa-
telů, během sledování obrazovky i pohledech mimo 
ni. Nové přelomové řešení je určeno pro klienty, kteří 
hledají řešení sférické korekce zraku a zmírnění únavy 
očí u digitálních zařízení. Digital Zone Optics™ pomá-
há mírnit únavu očí spojenou se zátěží při akomodaci, 
aniž by bylo ovlivněno vidění klienta na dálku. Uživa-
telé digitálních zařízení, kteří často potřebují přechá-
zet mezi sledováním obrazovky a světem mimo ni, tak 
mohou činit snadněji a pohodlněji. Vícečetné asférické 
křivky v optické zóně rovnoměrně rozdělují dioptrický 
účinek, který simuluje větší plusovou hodnotu čočky 
v jejím středu. Asférické křivky jsou rozvržené po celé 
přední ploše optické zóny čočky a vytvářejí potřebnou 
úlevu akomodace při dlouhodobém strnulém pohle-
du na monitor stejně jako při častém střídání pracov-
ních vzdáleností.

Navíc kontaktní čočky Biofi nity Energys využívají 
všechny osvědčené vlastnosti, které známe u celé ro-
diny čoček Biofi nity. Technologie Aquaform® přitahuje 
a váže vodu napříč celým materiálem čočky a udržuje 
přirozenou vlhkost a smáčivost, která snižuje pocit su-
chých očí. Čočky mají vysokou propustnost pro kyslík, 

NOVÉ BIOFINITY ENERGYS – KONTAKTNÍ ČOČKY 
PRO ŽIVOT V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ

V současné době se náš životní styl významně mění. Dnešní život, to je neustálé 

střídání aktivit a přecházení pohledu očí mezi světem na monitorech a mimo ně. 

Používání hned několika digitálních zařízení v průběhu prakticky celého dne se 

stalo normou. Je spojeno s naší prací, sociálním životem, spotřebou a komunikací. 

Speciálně to platí pro generaci označovanou někdy jako X, nebo generaci nového 

milénia, tedy populaci ve věku přibližně 18 až 35 let.
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zajišťující zdravější zážitek z jejich nošení. Kontaktní 
čočky Biofi nity Energys jsou schválené pro měsíční 
režim výměny při denním nebo prodlouženém no-
šení. Dostupný dioptrický rozsah je od +8,0 do –12,0 
dioptrií sféry. Také ostatní parametry jsou shodné se 
sférickými čočkami Biofi nity, tedy základní zakřive-
ní čočky je 8,6 mm a její průměr 14,0 mm. Kontaktní 
čočky Biofi nity Energys se aplikují stejně snadno, jako 
jakékoliv jednoohniskové čočky. Nepotřebujete pro-
vádět žádná další měření.

Závěr
Dnešní rušný život Vašich zákazníků se odehrává jak 
před obrazovkou, tak mimo ni. Dopřejte jim, aby 
mohli vyzkoušet kontaktní čočky navržené pro styl ži-
vota, který žijí. Ve srovnávací studii prováděné mezi 
klienty, kteří používají digitální zařízení minimálně čty-
ři hodiny denně, pět dnů v týdnu a přiznávají, že se 
u nich objevují příznaky únavy očí minimálně jednou 
týdně, jich 9 z 10 souhlasilo s tvrzením, že kontaktní 

čočky Biofi nity Energys™ skutečně pomáhají jejich 
očím. Více informací o nových kontaktních čočkách 
Biofi nity Energys™ získáte u zástupců společnosti Co-
operVision.

Informace o výrobku
MATERIÁL: comfi lcon A
OBSAH VODY: 48 %
ZAKŘIVENÍ: 8,6 mm
PRŮMĚR: 14,0 mm
DIOPTRICKÝ ROZSAH: +8,00D až –12,00D,
 (krok 0,50 od +/–6,00D)
STŘEDOVÁ TLOUŠŤKA: 0,08 mm (pro –3,00D)
DESIGN: Digital Zone Optics™
REŽIM NOŠENÍ: Denní nebo prodloužené
 (až 29 nocí a 30 dnů nepřetržitě)
Dk/t (pro –3,00D): 160
REŽIM VÝMĚNY: měsíční

o



Synergi®

Nejmodernější silikon hydrogelové čočky si zaslouží nejmodernější 

technologii čištění v podobě roztoku na kontaktní čočky Synergi®

Víceúčelový roztok na kontaktní čočky bez konzervačních látek

Bez konzervačních látek

Vylepšená desinfekční účinnost 

díky inovativnímu komplexu1 

Specifický mechanismus čistění 

pro silikon hydrogelové čočky

Dvě složky, které napomáhají 

delšímu pohodlí při nošení 

kontaktních čoček

Synergi®:  Ideální roztok na kontaktní čočky 

pro dnešního klienta

který nosí 
silikon hydrogelové čočky

který chce produkt 
pro zlepšení pohodlí 
při nošení kontaktních čoček

který často nosí čočky 
v extrémních podmínkách

který nosí čočky 
dlouhé hodiny2

Zdroje: 1. CooperVision data on file 2009. 2. CooperVision Avaira® two-week wearer study data on file 2012. 

Více informací žádejte u zástupce společnosti CooperVision. 
www.coopervision.cz



PŘIHLÁŠKA
XXIII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti, o.s.

11. až 13. listopadu 2016

Přihlašuji se na XXIII. výroční sjezd České kontaktologické společnosti, o.s.

Pan/paní/slečna Titul: Jméno: Příjmení: Datum narození:

Organizace

Kontaktní adresa Ulice: Město: PSČ:

 Telefon:  E-mail:

člen: ČKS SČOO OÚS ČOS SOS účastník SK student jiný

Datum: Podpis: PROSÍM VYPLŇTE TISKACÍM PÍSMEM

Při nezaplacení účastnického poplatku a bez předchozí domluvy se sekretariátem do 1. 11. 2016 se Vaše rezervace na ubytování ruší.

Vědecký výbor
MUDr. Pavel Rezek, CSc.
Ing. Jiří Michálek, CSc.
Mgr. Pavel Beneš, PhD
MUDr. Pavel Dvořák

Mgr. Jitka Krasňanská, PhD
MUDr. Antonín Pitaš
Bc. Jitka Runčíková
MUDr. Anna Topinková

Organizační výbor
Ing. Jiří Michálek, CSc.
Mgr. Andrea Doležalová
Bc. Ing. Kateřina Morávková
Bc. Daniel Szarvas

XXIII. výroční sjezdXXIII. výroční sjezd
České kontaktologické společnosti, o.s.České kontaktologické společnosti, o.s.

Odborný program, workshopy, výstava firem, sportovní soutěže, slavnostní večer,
soutěž absolventských příspěvků, výstava obrazů Lenky Kurovské.

Nedílnou součástí sjezdu je Valná hromada ČKS (sobota odpoledne).

Česká kontaktologická společnost si Vás dovoluje pozvat 
na svůj XXIII. výroční sjezd, který se bude konat ve dnech
11.–13. listopadu, tradičně ve Sportovním centru Nymburk.

Přijměte naše pozvání

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. 

ČLK přiznala sjezdu 15 kreditů do systému celoživotního vzdělávání lékařů.
SČOO přiznalo sjezdu 12 kreditů do systému celoživotního vzdělávání optometristů.

Pořadatel: Česká kontaktologická společnost, z.s., Libocká 2, 160 00, Praha 6
Odborný garant: MUDr. Pavel Rezek, CSc., primář Očního oddělení Nemocnice Kolín
Termín konání: 11.– 13. listopadu 2016
Místo konání: Sportovní centrum Nymburk, Sportovní 1802, 288 35 Nymburk


