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Vám přináší
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Jsme tu stále pro vás

B.I.G.

BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES
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OPTIKA SOUČASNÁ
A BUDOUCÍ
Když jsem skončila optickou školu, myslela jsem si, že
budu stát za pultem, obsluhovat nekončící řady zákazníků,
brousit ručně brýlové minerální čočky a nad kahanem je sesazovat do brýlových obrub. Ani ve snu jsem si nepředstavila, že se obor bude měnit, a to tempem přímo kosmickým.
Dnes prostor na měření zraku a realizaci zakázek není ničím limitován. Ruční práci nahradily automaty řízené složitými softwary. Beze změny zůstal pouze způsob sesazování
brýlových čoček do obrub v naší optické laboratoři, i když
ani kahan tam již také nenajdete.
Co je ale převratné, jsou možnosti výpočtu brýlových ploch
a individuálně vyrobené čočky pro každého z vás.
Nevím, co všechno ještě za mého profesního života zažiji,
a budu se muset doučit, ale doufám, že z něj nevypadne
osobní kontakt s vámi, pro který jsem si jej vybrala a budeme se moci těšit na další společné výzvy.

Všechna čísla stále k přečtení na
www.kn-optik.cz/oci-pro-zivot/

KN OPTIK V NOVÉM
NECHTE SE INSPIROVAT
Nová provozovna KN OPTIK – U Nádraží 10, vznikla za účelem
vytvoření klidové zóny pro poradenství, výdej zakázek, a hlavně poskytnutí dokonalého prostředí pro prodej slunečních brýlí.
Otevřena byla 11. 1. 2020, tedy přesně po dvaceti letech od
otevření původní provozovny na adrese U Nádraží 5a.
Naším cílem není jen brýle prodat, ale jsme rádi, když s námi
sdílíte vaše potřeby, a to co si nakonec od nás odnášíte může být
překvapivé, ale naprosto v souladu s tím, co potřebujete.
K tomu by měl plnou měrou přispět náš nový showroom, kde
se můžeme v klidu posadit, zhodnotit co vám stávající brýle
poskytují za službu, co by bylo dobré zlepšit. Naleznete zde tedy
zázemí poradenství a servisu. Můžete se ale zastavit pouze jen
na kávu či skleničku prossecca a podívat se jak se mění naše
„optická” galerie.
Galerie vznikla ve spolupráci se Zdeňkou Limbergovou, která
nám řadu let dělá svými obrázky radost. Galerie nám nejen optiku zútulnila, ale jejím prostřednictvím můžete pomoci. Výtěžek
z prodeje je směřovaný na účet Lions Club Teplice Ladies, a dále
bude předán těm, kteří ho nejvíce potřebují. Obrázky koupíte od
400 Kč a horní hranice je pouze na vás.

B.I.G.VISION

™

Nedíváme se očima. Vidíme naším mozkem.
O tom, co se děje v našem bezprostředním okolí, nás ve
skutečnosti informuje právě mozek. Pro snadnou a bezpečnou orientaci je nezbytné mít vhodné brýle. Ideálně
takové, které poskytnou nejlepší možné vidění, a zajistí

tak pro náš mozek veškeré vizuální vjemy. Jedině pak
jsme schopni správně vyhodnocovat virtuální situace,
posoudit, na co se zaměřit, a odpovídajícím způsobem
jednat.

Pohyb očí je nepřetržitý. Lidské oko vykonává ve skutečnosti až 250 000 pohybů za den. To znamená, že se
nachází v nepřetržitě dynamickém stavu, zaostřuje do
blízka, na střední vzdálenosti, nebo do dálky. Současně
s těmito pohyby nám naše periferní vidění pomáhá s
prostorovou orientací. Proto je nutné, aby progresivní

brýlové čočky dokázaly podporovat vidění v libovolném
úhlu a nikoliv pouze v jednom bodě ve středu brýlové
čočky.
To nám ale umožňují pouze brýlové čočky vyrobené na
základě přesných individuálních údajů oka - protože
každé oko je jiné.

Každé oko je originál.
Při výrobě brýlových čoček, které podporují pohyb oka, je nutné vycházet
z faktu, že každé lidské oko je samo o sobě jedinečné.

Současné progresivní čočky se vyrábí na základě
údajů z redukovaného modelu oka a neodpovídají
tak požadavkům oka individuálního.
V současnosti jsou téměř veškeré progresivní brýlové
čočky vyráběny na základě parametrů ze schématického modelu redukovaného oka a jsou tedy vhodné
pouze pro velice úzký okruh nositelů brýlí. Co se týká
délky oka, hodnota odpovídá pouhým 14 % nosite-

lů, sférická mohutnost rohovky 27 %, astigmatická
mohutnost rohovky 16 % a hloubka přední komory oka 25 %. Jestliže zkombinujeme tyto standardní
hodnoty, bude výsledný model představovat pouhé
2 % všech očí na světě.

Je nejvyšší čas opustit tento starý způsob myšlení.

Díky kombinaci naměřených dat z DNEye® Scanneru a
našich patentovaných technologií dokážeme přesně stanovit veškerá nerelevantní biometrická data.
Tyto údaje následně použijeme k vytvoření unikátního biometrického modelu oka na jehož základě jsme schopni
propočítat takovou brýlovou čočku, která s přesností na
mikrometr reflektuje veškeré individuální parametry oka

konkrétního klienta. Celý tento systém označujeme jako
DNEye® PRO Technologii. Firma Rodenstock je jediným
výrobcem na světě, který je schopen takto získané parametry zohlednit přímo při výrobě brýlových čoček. To znamená, že dokážeme vytvořit unikátní biometrický model
pro každé oko zvlášť a tato data jsou následně digitálně
přenášena přímo do technologie výroby Rodenstock.

Dle švýcarské studie s 283 respondenty, z nichž 90 % již dříve nosilo brýle, uvedla převážná část respondentů, že s brýlovými
čočkami B.I.G. BIOMETRIC INTELLIGENT GLASSES™ pociťují znatelné zlepšení.

NOŠENÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK
A KORONAVIRUS
5 FAKTŮ, KTERÉ POTŘEBUJETE VĚDĚT BĚHEM PANDEMIE COVID-19
Výsledky nového vědeckého přezkoumání provedeného pěti předními oftalmologickými
výzkumníky přinášejí jasná doporučení pro nositele kontaktních čoček.

KONTAKTNÍ ČOČKY
MŮŽETE NADÁLE NOSIT
V současné době neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že
by nositelům kontaktních čoček hrozilo větší riziko nakažením
nemocí COVID-19 v porovnání s lidmi, kteří nosí brýle. Pokud
máte nějaké otázky, obraťte se na svého očního lékaře.

SPRÁVNÉ
HYGIENICKÉ
NÁVYKY JSOU
KRITICKY DŮLEŽITÉ
Důkladné mytí a sušení rukou je nezbytné, stejně jako správné nošení a
řádná péče o kontaktní čočky, zajišťování dobré hygieny pouzdra na
kontaktní čočky a pravidelné čištění
brýlí mýdlem a vodou. Tyto návyky
vám pomohou uchovat si zdraví a
vyvarovat se nutnosti navštívit lékaře či nemocnici.

JAK NEJLÉPE ČISTIT KONTAKTNÍ ČOČKY?

BĚŽNÉ BRÝLE
NEPOSKYTUJÍ
OCHRANU
Žádné vědecké důkazy nepodporují
zvěsti, že brýle pro každodenní nošení poskytují ochranu proti nemoci
COVID-19, a toto stanovisko zastává
také americké Centrum pro potírání
a prevenci nemocí (CDC).

Připravte si pouzdro na kontaktní čočky a čistící roztok. Umyjte si ruce, opláchněte je a osušte.

AOSEPT® PLUS s HydraGlyde®
Otevřete modrý košíček držáku označený R.
Vyjměte čočku z pravého oka a vložte ji na
vyklenutí držáku. Košíček zavřete a dbejte na
to, abyste neskřípli čočku. Stejným způsobem
umístěte kontaktní čočku z levého oka do
bílého košíčku označeného L.

1.

NEDOTÝKEJTE SE
NEUMYTÝMA
RUKAMA OBLIČEJE

POKUD JSTE
NEMOCNÍ, DOČASNĚ
PŘESTAŇTE NOSIT
KONTAKTNÍ ČOČKY

Ať už nosíte kontaktní čočky, brýle,
nebo nepotřebujete žádnou korekci
zraku, nedotýkejte se svého nosu,
úst a očí neumytýma rukama.
Toto je v souladu s doporučeními
Světové zdravotnické organizace
(WHO) a CDC.

Nositelé kontaktních čoček, kteří onemocněli, by se měli dočasně
vrátit k nošení brýlí. Jakmile se plně
uzdravíte, můžete s nošením čoček
znovu začít za použití čerstvých, nových kontaktních čoček a pouzder
na kontaktní čočky.

Další informace
naleznete zde:
COVIDEyeFacts.org

2.

3.

OPTI-FREE® PUREMOIST®

1.

Důkladně oplachujte obě čočky
v košíčku po dobu 5 sekund
roztokem AOSEPT® PLUS
s HydraGlyde®

2.

Naplňte nádobku
pouzdra až po rysku
peroxidovým roztokem.

3.

Vložte držák s čočkami do pouzdra,
zašroubujte a nechte působit po dobu
nejméně 6 hodin. V pouzdře probíhá
chemická reakce, v průběhu které
se AOSEPT® PLUS s HydraGlyde®
neutralizuje na fyziologický roztok.
Nikdy nedopusťte, aby se nezneutralizovaný
roztok dostal do přímého kontaktu s okem.

4.

Vyjměte čočku z pravého
oka a položte ji na dlaň ruky.
Navlhčete čočku čistícím
roztokem a promněte ji jemně
v dlani z obou stran po dobu 20
sekund.
Následně oplachujte každou
stranu čočky po dobu 10
sekund.

Naplňte pouzdro označené
písmenem R po okraj čerstvým
roztokem a uložte čočku do
pouzdra.
Stejný postup opakujte pro levou
čočku. Nechte čočky uzavřené
v pouzdře nejméně 6 hodin.

Po uplynutí 6 hodin jsou čočky dezinfikované a připravené k použití.
Po nasazení čoček použitý roztok vylijte a pouzdro nechejte na vzduchu oschnout.

PROČ AMBG?
PROTOŽE SE DOKÁZALA UDRŽET
V NAŠÍ NABÍDCE PO CELOU DOBU
FUNGOVÁNÍ KN OPTIK
Vizí společnosti AMBG, LTD. s.r.o. je poskytnut optikám široký
výběr obrub různých značek, aby si co nejvíce lidí mohlo dovolit
v optice vybírat obruby pěkných designů, dle různých cenových
dostupností, typů a variant.
Společnost založil již v roce 1991 stále současný majitel Mike
Carroll a v příštím roce bude společnost slavit již 30 let působnosti. Společnost začínala jako klasický dovozce brýlových obrub
a postupem času se společnost zaměřila na vývoj a výrobu svých
modelů, které více splňovaly požadavky trhu – což byla barevnost, vetší velikosti obrub, moderní tvary a přiměřená cena. Společnost vytvořila své optické značky pro ženy a muže.
Dalším milníkem v obchodování byla spolupráce s francouzskou společností Morel-France, jejíž rodinná optická historie
začala v roce 1880 ve městě Jura. Tato společná spolupráce
začala v roce 2006 a posunula AMBG více do módního segmentu.
Lidé v AMBG se každý den zaměřují na prodejní servis
u spousty klientů a věnují se dodržování principů a standardů
společnosti, kde neustále optimalizuji procesy naskladnění,
balení a logistiky.

CELINE je staronová značka, kterou jsme opět zařadili

NUMAN

do našich kolekcí. To, zda ji u nás najdete či ne, se odvíjí od
kolekce, která je vydefinovaná pro daný rok a od toho, zda se
povedla či ne.
V roce 1945 ještě pařížská značka Celine, která dnes patří
k nejelegantnějším na světě, neodrostla dětským střevíčkům.
A to doslova! Firma založená v tomto roce a pojmenovaná
po své zakladatelce Céline Vipiana začínala totiž jako výrobce
elegantních dětských botiček.
Své zaměření se rozhodla Celine změnit až s 60. léty, kdy
začala přidávat pro ženy kožené kabelky, pásky a také boty.
Chybět nemohla ani kolekce haute couture. Vysoce kvalitní,
elegantní a zároveň nositelné a praktické oblečení si velmi
rychle získalo srdce mnoha žen.
V 70. letech už si Celine užívala nadměrný úspěch díky svým
jednoduchým a praktickým modelům. Expandovala nejen
v Evropě, ale také v USA, Monte Carlu, Koreji i Japonsku.
Značka se stala absolutním miláčkem společenské smetánky,
stejně jako její zakladatelka, která firmu velice dobře vedla
až do roku 1977, kdy po ní převzal pomyslné žezlo americký
návrhář Michael Kors. Díky němu vznikly první pret-a-porter
kolekce a značka Celine získala ještě více na lesku. Přesto,
že byl Kors, co by kreativní ředitel, úspěšný, rozhodl se v roce
2003 společnost opustit a věnovat se vlastní práci a značce
v New Yorku.
Od ledna 2018 je hlavní návrhář, tvůrčí a obrazový ředitel
Hedi Slimane. Řídí všechny kolekce Celine a rozšiřuje nabídku
značky zahájením pánské módy.
Dnes je jméno Celine považováno za synonymum ležérního
chick stylu a značka je součástí koncernu LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton) sdružujícího 60 luxusních světových
značek, mezi které Celine nepochybně patří.

EVIL EYE

VĚTŠÍ ZÁŽITEK PŘI VAŠICH
SPORTOVNÍCH AKTIVITÁCH

Celá léta jsme byli zvyklí mít sportovní a volnočasovou řadu
brýlí Adidas od jednoho výrobce. Nyní řada Adidas Original
a také i značka Adidas přešly pod italského výrobce Marcolin.
Sportovní modely, které u vás byly ty nejoblíbenější zůstaly
v Rakousku a dále se s nimi budeme setkávat pod názvem
evil eye. Jméno nové značky bylo odvozeno od názvu posledního sportovního modelu Adidas. Plnou kolekci jsme nakoupili
a máme ji připravenou pro vaše sportování. Důležité je také
říci, že je plně kompatibilní s původními Adidas a téměř ke
všem modelům lze doplnit dioptrický klip nebo udělat plně
dioptrickou variantu.

KOMPLETNÍ ANALÝZA RIZIK PŘEDNÍHO
A ZADNÍHO SEGMENTU OKA A NÁSLEDNÁ
DOPORUČENÍ = UCELENÁ NABÍDKA

TELEMEDICÍNA
NOVÁ KAPITOLA
V POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

• rychlé a komplexní vyšetření na jednom místě
• ucelené informace o zdravotním stavu zrakového systému
• vysoká odbornost a poradenství

DNEye®
Scanner 2+
• Tonometrie
• Pachymetrie
• Opacita

Na to, že u nás pravidelně kontrolujeme při měření zraku vaše oko do hloubky přední komory jste si
již zvykli. Víme také, že to mnohdy úplně nestačí. Proto jsme se rozhodli kompletní screening dovršit
zakoupením fundus kamery, která se podívá i na vaše oční pozadí.
Výstup z tohoto měření budou zpracovávat specializovaní oftalmologové a vám se do ruky dostane
detailní dokumentace, která potvrdí či vyvrátí rizika spojená s onemocněními ve vaší anamnéze. Prevence je především zaměřena na onemocnění jako jsou:

•
•
•
•
•
•

Makulární degenerace
Glaukom
Cévní příhody
Diabetes
Cévní mozková příhoda
Srdeční selhání

Rodenstock
fundus
Scanner
• Obraz sítnice

PROTOŽE TÉMĚŘ ŽÁDNÉ OČNÍ ONEMOCNĚNÍ NEBOLÍ, TÍM VÍCE JE VHODNÁ PREVENCE
PŘEDNÍHO I ZADNÍHO SEGMENTU OKA. KDY S NÍ ZAČNEME JE NA NÁS, ALE PO 50. ROCE
ŽIVOTA BYCHOM JI MĚLI MEZI SVÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ZAŘADIT.
POKUD SE VČAS ZACHYTÍ JAKÁKOLIV ODCHYLKA OD NORMY, DÁ SE ŘEŠIT. ZJEVNÉ POTÍŽE
ALE JIŽ MOHOU ZNAMENAT NEVRATNÉ ZMĚNY. VYTVOŘME SI TEDY ČASOVÝ NÁSKOK.

Rodenstock Fundus Scanner je skenovací laserový oftalmoskop, který využívá dvou typů laserů: infračervený
(785nm) a zelený laser (532nm). Důvodem použití dvou barev je jejich odlišná hloubka pronikání tkání sítnice.
Zelený laser odráží retinální vrstva nervových vláken a zobrazuje mikro vaskulární struktury. Infračervený laser proniká až k hlubší vaskulární vrstvě cévnatky. Žádné rozšiřování zornic pomocí očních kapek. Žádné zdlouhavé čekání.
Na rozdíl od běžné Fundus kamery postačí k zobrazení sítnice i zornice s minimální šířkou 1,5 mm.

Výhradní zastoupení značky pro Českou republiku
má společnost Sagitta Ltd., spol. s.r.o.

ODBORNOST
• měření zraku
• aplikace kontaktních čoček,
• celoživotní vzdělávání v oboru

PORADENSTVÍ
• specialista na multifokální,
pracovní a dětské brýle

KVALITA
• garantovaná výběrem dodavatelů

Dioptrické brýle a kontaktní čočky
KN OPTIK
U Nádraží 905/12
415 01 Teplice
Tel.: +420 417 534 645
Mob.: +420 606 846 614
Mob.: +420 721 663 060

Sluneční brýle
KN OPTIK
U Nádraží 895/10
415 01 Teplice
Tel.: +420 417 533 961
Mob.: +420 777 663 068

Otevírací doba:
Po – Pá: 8 – 17.30 hod.
So: 8 – 11.00 hod.

WWW.KN-OPTIK.CZ

