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MAREK
Jmenuji se Marek Povolný a pocházím z Brna. V současné době
jsem majitelem a jednatelem rodinné ﬁrmy Madest s.r.o. se sídlem
v Pavlicích. Mezi naše hlavní činnosti patří těžba a zpracování kamene
pro stavební účely, dále pak servis trhacích prací se specializací na
clonové a plošné odstřely a realizace ohňostrojů. Díky rozmanitosti
každodenních úkonů se tak na své oči musím spolehnout vždy naplno.
Je pro mě důležité vidět pohodlně do dálky i na blízko. Před nedávnem jsem však začal zjišťovat, že se moje vidění zhoršuje a dělá mi
velký problém střídání pohledu z dálky na blízko a zpět. Bylo to pro
mě velmi obtěžující, jak v pracovním, tak i osobním životě. Proto jsem
začal svůj problém řešit. Dlouho jsem však nebyl schopen najít místo,
kde by byli schopni vyřešit moje potíže komfortně a jednoduše. Když
už jsem chtěl svůj boj s viděním vzdát, bylo mi doporučeno, abych
zkusil zajít do Očního Studia Aleše Žejdla. Zpočátku jsem byl nedůvěřivý, ale po návštěvě prodejny a absolvování očního vyšetření jsem
byl překvapen, jak kvalitně byli schopni vyšetřit můj zrak, zjistit
přesně mou refrakční vadu a najít adekvátní pomoc.
Dnes si bez brýlí nedovedu představit svůj život a občas se rád podívám na nové trendy
v oblasti brýlových obrub. Nebojte se řešit
svůj problém již teď, život je potom mnohem ostřejší.
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V prodejnách kvalitních očních
optiků provádíme měření zraku
– optometrii na profesionálním
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SPORTOVNÍ

DIOPTRICKÉ BRÝLE:
UŽ ŽÁDNÝ PROBLÉM
Žijeme v době, ve které sport už není náplní volného času jedné malé
skupiny obyvatel, ale stal se pevnou součástí našeho života. Sport je
dnes trendem, který hýbe masami a okouzluje aktivní lidi bez rozdílu
věku.
Výzkum trhu ukázal, že pravidelně sportují dvě třetiny evropské populace starší 15 let a cca 60% z nich užívá korekční brýle. Tvoří tak
početnou skupinu uživatelů, která může využít výhody korekčních
brýlí speciálně určených pro sport a volný čas.
Díky dlouhodobému výzkumu v oboru oční optiky vyvinula ﬁrma Rodenstock inovační portfolio sportovních čoček. Byly speciálně navrženy tak, aby opticky i designem vyhovovaly požadavkům na sportovní
brýle. Nyní tak můžeme sportovně založeným zákazníkům, nosícím
klasické brýle či kontaktní čočky, nabídnout individuálně nejlepší řešení v podobě sportovních dioptrických brýlí.

Na trhu existují tři druhy sportovních obrub vhodných ke korekci:
- sportovní brýle s velkým prohnutím
- sportovní brýle se systémem korekčního klipu na vnitřní straně nazývané také „clip-in“
- sportovní brýle s normálním prohnutím
Pro všechny tři varianty brýlových obrub je společné, že příslušná poloha brýlové čočky před okem se výrazně liší od polohy čočky
ve standardní korekční obrubě. Obyčejné brýlové čočky jsou jen málo
vhodné pro sportovní obruby, protože díky nevhodné (šikmé) poloze
čoček před okem vznikají chyby zobrazení. Abychom zabránili vzniku
těchto chyb zobrazení, je nutné sportovní brýlové čočky optimalizovat
pro příslušný typ obruby. Firmy Rodenstock a Rudy Project patří mezi
„LÍDRY“ ve výrobě dioptrických sportovních brýlí. Jejich produkty
můžeme my, odborníci z očních optik, vřele doporučit.
Existuje téměř nepřehledný počet různých sportovních aktivit, a tím
i mnohostranné faktory, ovlivňující optimální korekci při sportu. Tyto
faktory je nutné zohlednit jak při výběru brýlových čoček, tak při výběru brýlových obrub. Protože jen optimální vidění přináší radost a
úspěch při sportu. Kvalitní sportovní dioptrické brýle zlepší sportovní
výkon, ochrání náš zrak a v neposlední řadě se můžou stát i módním
doplňkem.
Sportu zdar přeje Josef Švarc
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BRÝLOVÉ ČOČKY

KVALITNĚ
NEBO LEVNĚ
P RO Č M AJ Í B RÝ L O V É Č O Č K Y NA T RH U
TAK R O Z D Í L N É C E N Y, P R O Č J S OU
N Ě K T E RÉ V E S L E V Ě I 7 0 % .
P O HL E D NA K VAL I T U BRÝ L OVÝC H
Č O Č E K S OU D N Í M Z NAL C E M O B O RU
O Č N Í O P T I K A A O P T O M E T RI E .

Zrak je asi 80% všech informací, které náš organizmus dnes a denně
zpracovává. Mít kvalitní vidění je základem pro každodenní orientaci
doma, venku, za volantem, při čtení, u počítače, sportu, atd. Vidět
je jedním z největších darů a schopností našeho organizmu. Vidět je
často otázkou soběstačnosti, společenského uplatnění a náplně života. Je až s podivem jak v běžném životě hazardujeme se zrakem, např.

Co dĈlat, když vám
pĖi Ātení na blízko
pĖestává staĀit délka paží?

při sportovních aktivitách, práci na zahradě, rekonstrukci domu, či
bytu. O tom, jak je těžké ztratit zrak v průběhu života mohou mluvit
pacienti po úrazech nebo také ti, kteří při nedávné aféře požili pančovaný alkohol. Správné změření zraku a následně vhodně vybrané
obruby a brýlové čočky mohou být základem pro nerušené, komfortní
a spolehlivé vidění. Informace a vše okolo nás se zrychluje. Více jezdíme autem. Více používáme PC, tablety a chytré telefony, více čteme
drobné písmo. Náš zrakový systém není na tak vysoké zatížení fyziologicky připraven. Ještě před 50 lety bylo zatížení zraku na 40% toho
dnešního. Zrak se nestihl dostatečně adaptovat na tzv. digitální dobu.
Je celkem přirozené, že na těžkou práci (náš zrak skutečně někdy doslova dře) si člověk pořídí vhodné a kvalitní pomůcky. Je překvapující,
že dokážeme utratit mnoho ﬁnancí za méně významné nebo pro život
zbytečné věci, a na očí a zrak celkem zapomínáme. Zapomínáme si
pořídit kvalitní sluneční brýle, aby nás chránili před UV zářením. Zapomínáme si koupit kvalitní brýle, aby nás u PC nebolela hlava a oči.
Zapomínáme si koupit kvalitní brýle do auta.
Proč jsou tedy na trhu tak rozdílné ceny brýlí? Odpověď není vůbec
těžká. Rozdíl je v tom, do jaké míry je nositel brýlí schopen a ochoten
přiznat, jak je pro něj kvalitní a pohodlné vidění důležité.
Každý z nás je individuální. Pokud si kupujeme boty, zohledňujeme
velikost a tvar, pokud si pořizujeme oblečení, zajímá nás velikost,
střih, materiál. Ještě více detailů bychom měli zhodnotit při výběru
brýlí: vzdálenost očí od sebe, vzdálenost obruby od očí, sklon vůči

VYUŽIJTE DNY OTEVĕENÝCH
DVEĕÍ A VYZKOUŠEJTE
UŠEJTE
MULTIFOKÁLNÍ KONTAKTNÍ
ONTAKTNÍ
ÿOÿKY V MćSÍÿNÍ NEBO
JEDNODENNÍ VARIANTć
ANTć
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Pro ostré vidĈní na všechny vzdálenosti
zvolte multifokální kontaktní ĀoĀky

obličeji, jaký má obruba tvar a jak je prohnutá. Podstatné je také to
jak zrak během dne zatěžujeme. Někdo více čte, jiný více jezdí autem
a další potřebuje vice sedět u počítače. Moderní a kvalitní brýle se
dokáží přizpůsobit každodenním požadavkům.
Malé přirovnání. Kdyby se dnes ještě vyráběla Škoda 120 MB, určitě
by nás dokázala dovést do cílové stanice. Otázka je, jak by vyhovovala dnešnímu provozu, bezpečnosti, spolehlivost, individuální potřebě
řidiče a spolujezdců, pohodlí a komfortu. Vedle ní byste potom postavili třeba nového Rapida. Tak dnes vypadá také český trh s brýlemi
a brýlovými čočkami. Na jedné straně moderní, plně individuální a
dnešní době přizpůsobené brýlové čočky a brýle. Na straně druhé
technologicky vývojově 15 – 20 let staré typy např. progresivních brýlových čoček. Takto starých produktů jsou dnes plné sklady. Tyto vývojově starší typy brýlových čoček se často nabízí v různých slevových
akcích.
Z pohledu soudního znalce, který se setkává s nespokojeností nositele vybraných brýlí lze vyvodit některé typické
situace:

Pokud někdo nosí celodenně brýle (14 hod.) je to téměř 5 000 hod.
za rok. Jen těžko budeme hledat něco jiného, co potřebujeme tak nezbytně ke svému životu, a přitom to tak intenzívně používáme.

1. Zákazník nedostal vhodné informace při výběru – dost
často za pultem nestál optik – doporučuji chodit do osvědčených optik s tradicí a se znalostí majitele a personálu.
Jednoduše podle hesla: můj lékař, můj právník, můj optik
a optometrista.

Brýle mají splnit nejenom pohodlné, bezpečné a komfortní vidění, ale také mají
doplnit osobnost nositele. Díky modernímu vzhledu a materiálu jsou dnes
brýle skutečným
doplňkem a někdy dokonce
klenotem.

2. Zákazník se orientoval jen podle slev a ceny. Není možno
za nízké ceny dostat vysokou kvalitu. To platí obecně. Mnoho zboží kvalitu nevidělo. Jednoduše podle hesla: nejsem
tak bohatý, abych si mohl kupovat moc levné věci.
3. Zákazník nevzal do úvahy odborné poradenství a nutnost
individuálních parametrů pro pohodlné brýle. Je potřeba si
uvědomit, že dnes při různém pracovním vytížení nejsou
brýle, které by vyhovovali na 100% všem požadavkům. Tak
jak jsou boty na doma, na sport nebo do společnosti je nutné vnímat i potřeby na brýle a vidění.
4. Samozřejmě jsou případy, kdy skutečně došlo k technologické nebo výrobní vadě. Zákon dává 24 měsíců záruku.
Existují kvalitní optiky, které na některé produkty dokážou
záruku prodloužit na tři roky. Kvalitní oční optika dovede
reklamaci spolu s dodavatelem vyřešit ke spokojenosti
obou stran. Kvalitní optika nabídne bezpečnostní balíček,
který Vám chrání brýle v případě, že jste si je sami poškodili nebo ztratili.
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MÓDA
POVAŽUJETE BRÝLE ZA NUTNÉ ZLO? DÁVÁTE
PŘEDNOST KONTAKTNÍM ČOČKÁM? MOŽNÁ JE TO JEN
PROTO, ŽE JSTE JEŠTĚ NEPOTKALI TY SPRÁVNÉ BRÝLE.
NEZAHAZUJTE PŘÍLEŽITOST ZMĚNIT IMAGE BĚHEM
CHVILKY. TAK, JAKO STŘÍDÁTE LÍČENÍ, PARFÉMY
A GARDERÓBU, VYMĚŇTE OBČAS I BRÝLE.

“

PRO VYTÍŽENOU MANAŽERKU
Kamínky si můžete dovolit tak leda o víkendu a do postele? S jemnými
odstíny byste v dravé konkurenci nepochodily? Ale černé obroučky
klasických tvarů si můžete dovolit vždycky. Precizní variace na nejjednodušší témata jsou sázka na jistotu a zároveň mají nepopiratelnou magii. Až vás omrzí černá, prostřídejte ji s barvami oblíbených
nápojů. Ať už zvolíte temně vínovou, nebo ještě temnější espresso,
budete stále dokonale profesionální.

Krásné brýle jsou ten
nejdokonalejší klenot,
který vyzdvihne barvu
vašich očí.

SPORTOVKYNĚ A MATKY NA ROZTRHÁNÍ
Výrazné barvy jsou jediné, co zbývá. Na prvním místě je totiž funkčnost a na hravé detaily nezbývá prostor. Co ale potřebujeme všechny
bez výjimky, jsou brýle, které dobře sedí. Když se shýbáte pro hračky, které padají z kočárku na všechny strany, musíte mít jistotu, že
vám nespadnou i brýle. Vaše brýle jsou na roztrhání stejně jako vy
sama. Sportovkyně o své vlastní oči bojují s živly, matky s dětmi. A je
to nerovný boj. Zapojte do něj dobrého optika, který vám seřídí nejen
čočky, ale i stranice. Někoho, kdo se ujistí, že máte brýle správné
velikosti, a že vás za pár dní nebude bolet hlava.

EFEKTNÍ NEBO EFEKTIVNÍ?
Řekněme si to na rovinu – do brýlí se vyplatí investovat. Konec konců
dospělého člověka není třeba přemlouvat, ať si hledí vlastního zdraví
a nešetří na očích. Kdo jednou zažil migrénu ze špatných brýlí, už se
k nim nevrátí. A teď už jen samá pozitiva. Protože jakmile se vypravíte
do optiky, otevře se vám svět nečekaných možností. Vystavené brýle
jsou jen polotovar s potenciálem ke kráse i funkčnosti. Funkčnost je
plně v kompetenci vašeho optika, krásu si ale musíte z větší části
vybrat sami.

PROTI MLZE I SVĚTLU
A že se mlží? Pokrok nezastavíte. Dnes jsou k dostání skla i čisticí přípravky, které do jisté míry zaručí ochranu proti mlžení. Stejně
snadno seženete brýle, které vás ochrání před nevítaným UV zářením
na horách či v létě. Dále i brýle s polarizovanými skly, která zabrání
oslnění z ostrých odlesků, ať už na vodě, nebo v letním sluncem rozpáleném městě, kde se paprsky odrážejí od naleštěných skleněných
a kovových ploch.

SPRÁVNĚ SEŘÍZENO
Optometrista vám zrak změří. Nabídne vám nejlepší variantu. Vy se
pro ni rozhodnete. Optik se pak podle vašich požadavků a měření
zařídí. Zasadí skla do obrouček, vycentruje, seřídí nosník, stranice,
koncovky. Hotové brýle vás nesmí nikde tlačit, táhnout, padat, natož
mít jedno sklo výš než druhé. Protože pokud obě oči nevidí právě tím
bodem, kudy optik naplánoval, zaděláváte si na ošklivé bolení hlavy.
Málokdo má dokonale symetrickou hlavu, proto je třeba brýle vyzkoušet. Za jedním uchem totiž sedí o něco níž než za tím druhým. S tím
počítá váš optik, ale ne velkovýrobce. Proto je pořád dost lidí, kteří
nikdy neměli správně seřízené brýle. A proto se máme s důvěrou obracet na své optiky. Ti se totiž nezastaví před žádnou výzvou, dokud
nebudete naprosto spokojeni.

ZADÁNO PRO „ŠPRTY“
Ačkoliv první brýle zaznamenané v kronikách najdeme už ve čtrnáctém století, v módě se uchytily až začátkem století minulého. Do té
doby nebyly brýle na nose synonymem kněžstva a obecně lidí vzdělaných, ale slabých, pasivních a stárnoucích. Jeden z prvních průkopníků, který se nechal fotografovat se silnými obroučkami na nose,
byl Theodore Roosevelt. A spustila se lavina. Brýle se staly módním
doplňkem a součástí image.

V SOULADU S NOSITELEM
Základní dělení tvarů obličeje, doporučení a zákazy, má většina žen
v malíku. Nebudeme vám kázat o tom, že žena s hranatým obličejem
si nemůže dovolit malé kulaté obroučky. Ostatně tvarem obličeje se
nedá řídit vždy a důsledně. Zato byste si měli ověřit, že vámi vybrané
brýle sedí k vašemu životnímu stylu. Těžko skloubit práci bankovní
poradkyně s víkendovou vášní pro motorky. Rozhodně to nepůjde
s jedněmi brýlemi.

POD HELMOU
Pokud řešíte problém helmy, pravděpodobně vás okamžitě napadají
kontaktní čočky. Ani brýle nejsou vyloučeny. Ideální samozřejmě je,
když si helmu donesete k optikovi a brýle si zkoušíte s ní. Jak jinak
byste poznali, jestli vás nebudou tlačit?

NEJKRÁSNĚJŠÍ KLENOT
Náušnice, které vám jdou k očím? Náhrdelníky? Ale jděte. Samozřejmě že krásné brýle jsou ten nejdokonalejší klenot, který vyzdvihne
barvu vašich očí. A taky vám umožní dívat se z očí do očí. Světlounké,
jemné brýle s tenkými obroučkami, které se ztrácejí v tělové barvě,
oči zvýrazní a podtrhnou. Krémové, meruňkové, lehounce narůžovělé
odstíny. Obroučky s kamínky, decentní a raﬁnované. To jsou ty pravé
nástroje pro ty z nás, které touží vypadat svěže. Pokud jde o tvar, volte
brýle se zvednutými okraji, ve tvaru kočičích očí.
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Kompletní servis v oblasti oční optiky

SLOSOVATELNÝ KUPON
Vyplněním tohoto kupónu budete zařazeni
do slosování o hodinky z kolekce Themata.
Stejný naleznete také na našich webových
stránkách.
Slosování proběhne 11.1.2015
Jméno

Kontakt / email

mobil

· registrované Nestátní zdravotnické zařízení
· člen Společenstva očních optiků a optometristů
· měření zraku a odborné poradenství
· aplikace kontaktních čoček
· výběr a centrace brýlí pomocí nejnovějších technologií
· rozšířený výběr dětských obrub
· testy pro řidiče dle evropských norem
· specialista na sluneční brýle, sportovní i dioptrické sluneční brýle
Služby poskytované v rámci prevence:
· projekt Lví očko
· měření nitroočního tlaku
· ucelený servis, úpravy a opravy
Kontakty:
KN OPTIK: U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice
KN OPTIK - SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE: U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice
tel./fax: 417 534 645, 417 533 961 | mobil: 606 846 614 | 777 663 068
E-mail: info@kn-optik.cz

www.kn-optik.cz

PORTRÉT PATRICIE CHARMOILLE
Patricia Charmoille pracovala 25 let jako oční
optik, než se rozhodla překlenout propast
mezi designery a optiky. Vyvinula vlastní
kolekci brýlí, které se přizpůsobí
ů
zákazníkovi.
Můžete si měnit stranice nebo očnice a ladit
si tak brýle k oblečení, dané příležitosti a vaší
náladě!
Po roce technologického a uměleckého výzkumu
a vývoje byla kolekce Zenka představena na
světové výstavě Silmo 2001 v Paříži. Okamžitě byla
nominována na cenu Silmo Gold Award v kategorii
„technologických inovací“. Tato nominace přinesla
značce Zenka neočekávaný mezinárodní úspěch
a uznání, které trvá do dnešních dní.
Povzbuzena tímto úspěchem, navázala Patricie v roce 2011 tvorbou hodinek
Themata. Hodinky jsou stejně jako brýle variabilní a můžete si k jednomu
ciferníku měnit různé designy pásků. Hodinky se dají ladit k brýlím. Tento
ucelený koncept jen potvrdil statut Patricie Charmoille jako vyjímečné a
odlišné designerky.
Patricie je nadšenec pro nejnovější módní trendy a odtud čerpá inspiraci
pro své kolekce. Cítí jako své poslání promítnout do brýlí a hodinek všechny
módní trendy. Obklopena týmem spolupracovníků přináší inovativní, barevné,
unikátní a hravé nápady. Nechte se jimi inspirovat a nebojte se jim propadnout :-)

www.kn-optik.cz

1 0 0 % P ŘI R O Z E N É H O V I D Ě N Í D Í K Y
N E J L E P Š Í M P R O G RE S I V N Í M B RÝ L O V Ý M
Č O Č K ÁM V Š E C H D O B O D S P O L E Č NO STI
R O D E N STO C K I M P RE S S I O N F RE E S I G N ® 3
Firma Rodenstock nyní konečně odkrývá tak dlouho očekávané překvapení a přichází na trh s revolučním produktem, novými progresivními brýlovými čočkami řady Impression FreeSign® 3 s patentovanou technologií plně variabilního designu. Novinka poskytuje
nositelům brýlí neomezené vidění a perfektně se přizpůsobí životnímu stylu konkrétního klienta. Rodenstock tímto vysoce soﬁstikovaným produktem opět potvrdil svou pozici světové jedničky v oblasti
vývoje a výroby nejkvalitnějších brýlových čoček a výrazně zvýšil svůj
náskok před konkurencí.
ZCELA NOVÁ DIMENZE V OBLASTI TECHNOLOGIE
VÝROBY PROGRESIVNÍCH ČOČEK
Rodenstock investoval do výzkumu a vývoje této inovativní technologie výroby progresivních čoček celých 5 let. Řada Impression
FreeSign® 3 poskytuje nositelům progresivních brýlí celou řadu výhod a otevírá tak bránu zcela nové dimenze: maximalizované zóny
vidění, vysokou stabilitu obrazu, rychlý a spontánní návyk a příjemný

pocit z pohodlného nošení. Obrazové nedostatky (viz obrázek) se vyskytují pouze mimo hlavní oblasti vidění na okrajích čočky, takže neovlivňují přirozené vnímání pozorovaného předmětu. Řada Impression
FreeSign® 3 vyniká také vysoce variabilním designem umožňujícím
maximálně zohlednit individuální nároky na vidění konkrétního klienta. Díky patentované technologii Rodenstock Eye Lens Technology
lze parametry progresivních čoček Impression FreeSign® propočítat
s přihlédnutím k výsledkům nejnovějších fyziologických studií.
Jinými slovy, zákazník v nich získává produkt plně přizpůsobený jeho
osobnímu životnímu stylu, umožňující využití jeho osobního zrakového potenciálu na plných 100%, zkrátka dosud nepoznanou svobodu
přirozeného vidění!
MODERNÍ TECHNOLOGIE VEDOU K NEJLEPŠÍMU VIDĚNÍ
Impression FreeSign® 3, to nejsou pouze produkty jedinečné kvality. Tato nová řada brýlových čoček dodává zcela nový rozměr při
individuální konzultaci. Speciálně pro Impression FreeSign® 3

ODHALTE SI PRO SEBE
SPECIÁLNÍ SLEVU!

Všimli
jste si
gejši?

NAJDĚTE ALESPOŇ 1 ZE 6
SKRYTÝCH OBRÁZKŮ
A OBDRŽÍTE

ZCELA ZDARMA
NA SVÁ BRÝLOVÁ SKLA
POVRCHOVOU ÚPRAVU
BLUECONTROL.
BlueControl snižuje únavu očí
při používání počítačů, televizí
a jiných digitálních zařízení.
Tento leták lze uplatnit a tím čerpat
výjimečnou slevu v jakékoli optice,
vydávající tento časopis.
Platnost letáku je do 31. 1. 2015.

www.bluecontrol.eu

O FIRMĚ RODENSTOCK
Rodenstock je německý výrobce brýlových čoček a brýlí s vedoucím
postavením na trhu. Společnost, která byla založena v roce 1877, sídlí
v Mnichově a má 4300 zaměstnanců po celém světě. Dceřinné společnosti a distribuční partnery najdeme ve více jak 80 zemích světa.
Rodenstock vyrábí brýlové čočky ve 14 závodech ve 12 zemích.
Více informací získáte u partnerů společnosti Rodenstock nebo
na webových stránkách www.rodenstock.cz.

Rodenstock vyvinul dva konzultační nástroje k určení toho nejlepšího
designu pro každého. Po zjištění individuálních požadavků na vidění
v rámci rozhovoru s klientem dokáže odborník během prezentace na
obrazovce (nebo iPadu) analyzovat jeho individuální zrakové návyky
a na základě výsledků této analýzy pro něj vybrat ten nejvhodnější
design progresivních čoček.
Můžete tak poprvé zažít neobvyklý zážitek a spolupodílet se na vytvoření Vašich nových brýlí.
VĚDECKY OVĚŘENO
Kvalita a účinky čoček Impression FreeSign® 3 byly ověřeny externí studií provedenou oftalmologickou fakultou university v Aalenu,
a to s velice působivými výsledky. 100% z celkového počtu 51 testo-

vaných subjektů uvedlo velice intenzivní, spontánní a příjemný pocit
z jejich pohodlného nošení.
VŮBEC NEJLEPŠÍ PROGRESIVNÍ ČOČKY
RODENSTOCK VŠECH DOB
Označit Impression FreeSign® 3 jako nejlepší progresivní čočky všech dob není ze strany mnichovské společnosti s mnohaletou
tradicí nikterak přehnané. Uvedení produktu na trh proto provází
celá řada marketingových kampaní, jejichž cílem je dát celému světu
jasně najevo, jak velké s sebou přináší výhody.
100% přirozeného vidění a svoboda s ním spojená představuje maximum, které nyní můžete od svých nových brýlí očekávat.

LASEROVÁ

Může mít potom klient záruku a jistotu toho, že:

KOREKCE

- zraková ostrost a kontrastní citlivost nebude horší než
s brýlemi či kontaktní čočkou?
- optická vada bude beze zbytku odstraněna a nečeká
mě žádná recidiva?
- po zákroku nebudu zažívat syndrom suchého oka
a problémy na ostrém slunci?
- už nebudu nikdy nosit brýle nebo kontaktní čočky?
- co řízení auta v noci, či vidění na střední vzdálenost?
- mám jistotu, že když se vada vrátí, budu moci
absolvovat reoperaci?

ZRAKU

POMOC ČI DOŽIVOTNÍ
KOMPLIKACE?

Já mám v tomto jasno, a proto pořád ještě nosím brýle a kontaktní
čočky.
Když se pokazí brýle, můžeme udělat nové. Když kontaktní čočky nevyhovují, změníme jejich typ, anebo je nosit nemusíme. Když „laser“
nedopadne dobře, rohovka se opravdu nedá vyměnit jako nové trenky.
Po zákroku ale již není cesty zpět, neboť do téže řeky opravdu můžete
vstoupit pouze jednou. Kdo Vám tedy skutečně zaručí, že nenastanou žádné komplikace a vše dopadne tak skvěle, jak jsme si přečetli
v reklamním letáku očního laser centra?

V dnešním uspěchaném a reklamou manipulovaném světě jsem to já
„terénní pracovník“, oční optik, který nejčastěji hovoří s lidmi a také je
často velmi šokován jejich zkreslenými názory na různé „medicínské
oční otázky“. Oční lékaři ve své ordinaci s čekárnou plnou nervózních
pacientů pod diktátem zdravotních pojišťoven nemají většinou dost
času na to, aby vyvraceli různé „bludy“ a „polopravdy“. A v neposlední
řadě je tahle refrakční „kosmetika“ vlastně obrovský byznys, kde peníze hrají hodně důležitou roli, ne-li nejdůležitější, takže nějaké povídání o nenávratných změnách na operované rohovce nejsou aktuální.

“

Když někdo začne uvažovat o laserovém zákroku na oku z důvodu
korekce své oční vady, bylo by vhodné začít od začátku, tedy vlastně
představit tu část oka, na které se celá „akce“ odehrává. Co je vlastně
zač ta rohovka, kterou stačí trochu upravit a následně odhodit brýle
nebo kontaktní čočky?

Jindra Švarcová

Použitá literatura: Oční lékařství – Pavel Kuchynka a kolektiv

Rohovka je transparentní (průhledná) optická tkáň. Tvoří barieru
mezi nitrem oka a zevním prostředím, společně se slzným ﬁlmem
a sklérou. Z optického hlediska je to nejdůležitější refrakční prostředí. Tloušťka centrální rohovky je asi 0,56 mm, periferní část rohovky
je o něco málo silnější 0,65 – 1,0 mm. Povrch rohovky pokrývá vrstva slzného ﬁlmu, jež vytváří ochranu rohovky jak mechanickou, tak
i imunologickou. Pokud se jakkoli naruší činnost tohoto ﬁlmu, vede
to většinou k tomu, že povrch oka rychleji vysychá. Samotná rohovka
je složena z několika navzájem přilnutých vrstev, z nichž převážná
většina má velmi malou nebo téměř žádnou schopnost regenerace,
a ta ještě klesá s přibývajícím věkem. Pokud dojde k porušení vrstev
rohovky, tkáň se zjizví. Nesmíme také zapomínat na to, že rohovka má
ze všech tkání v těle největší počet senzitivních nervových zakončení
na mm2. Jejich přímé podráždění nevyvolá „pouze“ mrkací reﬂex,
ale narušení rohovkového epitelu, např. zásahem nebo zanesením
zánětu může obnažit senzitivní zakončení trojklaného nervu, které je
následováno intenzivním slzením, neovladatelným sevřením víček a
vysokým stupněm bolesti. Rohovka je avaskulární (bezcévná) tkáň,
s velmi pomalým metabolismem, z čehož vyplývá i velmi pomalé hojení.

Ne nadarmo se říká
„Chraň si ..... jako oko
v hlavě!“

A do tohoto velmi tenkého a velmi složitého aparátu se při laserovém
zákroku musí zasáhnout a v podstatě ho nenávratně narušit.
12

OČI PRO ŽIVOT / Magazín LÉTO 2014

S E Z NA M T E S E
S N E J N O V Ě J ŠÍ K O L E K C Í
B RÝ L O V ÝC H O B RU B
JAGUAR P R O S E Z O NU
Z I M A 2 0 14
To, co značka JAGUAR představuje v oblasti sportovních vozů – dynamiku, spolehlivost, estetickou dokonalost – to znamenají v oční optice
brýlové obruby a sluneční brýle JAGUAR.
Nová kolekce brýlových obrub JAGUAR, vytvořená pro tuto zimu špičkovými designery, odráží jedinečnou eleganci a elán sportovních vozů
JAGUAR. Mimořádné designérské impulzy, nejmodernější technika
a exkluzivní prvky HI – TECH.
Především muži vyhledávají designérské prvky převzaté ze sportovních vozů JAGUAR. Karbonové detaily, prvky z interiéru luxusních
vozidel a další.

13

PRO KONTAKTNÍ ČOČKY ZA

OPTOMETRISTOU
STALO SE VÁM NĚKDY, ŽE JSTE SE
PŘIŠLI ZEPTAT DO OČNÍ OPTIKY
NA VYŠETŘENÍ ZRAKU A MÍSTO
OČNÍHO LÉKAŘE JSTE BYLI
POSLÁNI K OPTOMETRISTOVI?
Mnozí z vás mohou pozorovat zhoršené vidění,
ať už do dálky, či na čtení. Anebo brýle již nosí
a rozhodnou se vyzkoušet kontaktní čočky.
V tuto chvíli vás napadne myšlenka, kam vlastně jít a s kým tuto záležitost řešit? Automaticky pomyslíte na očního lékaře, u kterého si
v první řadě vybavíte dlouhé čekací lhůty na
objednání. A protože času je v našich očích
málo, zkusíte navštívit oční optiku. Právě ve
specializovaných očních optikách vám nabídnou přeměření zraku a možnost aplikace kontaktních čoček optometristou.

KDO JE VLASTNĚ OPTOMETRISTA?
Optometrista musí mít bakalářský nebo magisterský titul, získaný
studiem oboru optometrie na lékařské nebo přirodovědecké fakultě.
Jeho povinností k výkonu povolání je nutná registrace v registru zdravotnických pracovníků České republiky. Zde si kdokoli může zjistit,
zda právě jeho optometrista má odpovídající vzdělání. Registrovaný
optometrista je povinen se nadále pravidelně vzdělávat, aby mu byla
registrace prodloužena. Najdeme ho v očních optikách nebo ve specializovaných očních centrech. Z tohoto důvodu už nemusí člověk navštívit přednostně očního lékaře.

dne pohybujete . Velkou výhodou optometristy je čas, který vám může
věnovat s minimální čekací dobou na objednání, a dokonce není výjimkou přeměření zraku ihned. Standardní délka měření je minimálně 30 min.
Oční lékař nám poskytne plnohodnotnou péči při léčbě očních
onemocnění a při prevenci. Také může přeměřit dioptrie a předepsat
recept na brýle. Kompletní vyšetření však většinou netrvá déle než
15 minut. Proto se u nás postupně po vzoru západních zemí přesouvá
vyšetření zraku z očních ambulancí do vyšetřoven optometristů. Oční
lékař má pak větší prostor a čas pro svoji odbornou činnost.

Optometrista zrak změří, zkontroluje celkový stav předního segmentu oka a provede řadu doplňujících vyšetření, které mohou odhalit
mimo základních i skryté oční vady. Tyto vady mohou způsobovat
velkou řadu nepříjemných obtíží. Zároveň vám pomůže s následným
doporučením vhodných brýlových čoček v kombinaci s výběrem stylové a pohodlné obruby. S veškerou odborností se postará o správnou
volbu kontaktních čoček a doporučí vám ty nevhodnější s ohledem na
váš životní styl.

Optometrista spolupracuje s očním lékařem a v případě podezření
na oční onemocnění odesílá klienta do oční ambulance. Zde platí nepsané pravidlo, že optometrista měří a lékař léčí. Tyto dva obory jsou
navzájem propojené. Účelem není soupeření o pacienty, ba naopak.
JAK ČASTO CHODIT NA VYŠETŘENÍ ZRAKU?
Pravidelné přeměření zraku je důležité proto, aby brýle obsahovaly
aktuální dioptrickéhodnoty. Ke změně dioptrií dochází plíživě a člověk
ji pocítí až ve stadiu, kdy stávající brýle nevyhovují a způsobují řadu
potíží. Je lepší těmto obtížím předejít, nezanedbávat prevenci, která
je v případě očí velmi důležitá a nechat zrak zkontrolovat nejlépe jednou za rok. Nezapomínejme , že oči máme opravdu jen jedny!

Dále se zaměřuje i na vyšetření dalších funkcí, jako je vyšetření kontrastní citlivosti, barvocitu pro správné vnímání barev a prostorového
vnímání. Vyšetření optometristou je prováděno přesně podle vašich
individuálních potřeb a hlavně na vzdálenosti, ve kterých se během
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Proč nebýt kreativní?
Kontaktní čočky ANO? NE?
A co potom BAREVNÉ KONTAKTNÍ ČOČKY?
Je to jen záležitostí vnitřního pocitu.
. chci se odlišit
. chci zaujmout
. potřebuji doladit barvu očí k oblíbenému oblečení
. potřebuji skrýt nedokonalost
Pomocníky v proměnách nám jsou již od roku
1994 FreshLook® Colors se svými 6 barvami
1998 FreshLook® ColorBlends® s12 barvami
2006 FreshLook® One-day, která nabídla 4 barvy proměny
2014 revoluce v technologii - AIR OPTIX® COLORS, která má krásných odstínů 9
Pokud jsme si dříve tuto změnu chtěli dopřát, často jsme byli překvapeni, jak rozdílný je pocit s
naší stávající kontaktní čočkou a barevnou. Hlavním důvodem byla technologie, kterou se na kontaktní
čočku barva v podobě razítka nanášela. Povrch oproti čirým byl hrubší a tím i s přibývajícím dnem
bylo nošení méně pohodlné. A co teprve třetí a čtvrtý týden nošení. Těmto kontaktním čočkám již
téměř odzvonilo. V letošním roce představila společnost Alcon novinku v podobě první kontaktní
čočky s barvou uzavřenou v silikon-hydrogelovém materiálu.
Také první nositelé si novinku pochvalují. Tím jak si svá doporučení předávají,
vzniká stále početnější skupina uživatelů.
Chcete jen podtrhnout barvu svých očí?
Chcete zásadní změnu?
Obojí je možné. Stačí poradit se ve své oční optice a změna je na světě.

9 barev dostupných s dioptriemi i bez dioptrií

Sofie ZMĚNILA svou
přirozenou barvu očí na
vášnivou zelenou. (Green)

Petr ZMĚNIL svou barvu
očí na podmanivou šedou.
(Sterling gray)

Eva ZVÝRAZNILA svou
barvu očí svůdnou hnědou.
(Brown)

Kateřina Novotná

VÝSLEDKY PODLOŽENÉ VĚDOU

