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STÁLE SE 
NĚCO DĚJE
Po malé covidové odmlce vychází již 14. číslo našeho 
časopisu Oči pro život. Zdálo by se, že se nic nového, 
převratného v optickém světě nepřihodilo a neděje, 
ale opak je pravdou. Vše podstatné se dozvíte v tomto 
novém čísle a doufám, že to pro vás budou informace 
zajímavé.

Minulé číslo jsem končila slovy: „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“.

A tou je, jak se zdá dětské myopie, která nenechává  
v poslední době žádného z očních lékařů a nás op-
tometristů klidnými. Všichni jsme rodiči, prarodiče či  
v blízkém okolí máme děti svých známých. Vzpo-
meňme si na tu radost, kdy přišli na svět a chtěli jsme  
s nimi trávit každou volnou chvíli. Jistě nikdo nepočí-
tal s tím, že jim dá do rukou telefon či tablet, aby se 
zabavily.

Mým posledním velkým pracovním projektem bude 
tedy opravdu dětská myopie. Mám v plánu všechny 
dostupné informace předávat dál a snažit se apelovat 
na to, že čas strávený s vašimi dětmi bez tabletů a tele-
fonů je nejlepším řešením.

Screeningová zařízení, terapeutické pomůcky, nové 
výzkumy, to vše již máme k dispozici a společně se do  
řešení můžeme pustit. Všechny světové studie končí 
slovy: „Vyžeňte děti ven.“



STÁLE NÁŠ PARTNER ČÍSLO JEDNA. A TO JAK 
V OBLASTI BRÝLOVÝCH ČOČEK, BRÝLOVÝCH  
OBRUB, ALE TAKÉ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ 
A VZDĚLÁVÁNÍ.

HISTORIE & SOUČASNOST
Když v roce 1877 Josef Rodenstock fi rmu zakládal, neví-
me, jestli tušil, do jakých rozměrů společnost naroste. Další 
3 generace z rodiny Rodenstocků stále více rozvíjely a 
rozšiřovaly společnost. Až v roce 2002 nastaly veliké změ-
ny a Rodenstock se stává společnost s novým rozměrem 
a novým kapitálem. Následně se značka stala atraktivní pro 
nové investory a asi nejvýznamnějším milníkem je poté rok 
2021, kdy Apax Fonds koupil 100% podíl ve společnosti 
a zařadil značku mezi svá prestižní medicínská portfolia. 

Apax Fonds podporuje vedení společnosti Rodenstock, 
umožňuje její růst a podporuje investice do inovací, digi-
talizace a další rozvoj biometrické inteligence, která dělá 
značku Rodenstock unikátní.
Rodenstock zaměstnává přibližně 4 900 lidí po celém 
světě a má prodejní kanceláře a distribuční partnery ve 
více než 85 zemích. Rodenstock provozuje výrobní závody 
na 14 místech ve 13 zemích.



R E A D I N G  T O O L S

PORSCHE DESIGN 50Y
Porsche Design neodmyslitelně patří ke společnosti Roden-
stock. Od roku 1972 Porsche Design píše historii designu 
– s produkty, které dokonale kombinují technologii, vášeň 
a výkon. K 50. výročí v roce 2022 Porsche Design uvádí na 
trh limitovanou 50Y Porsche Design Capsule Collection jako 
poctu osobité DNA značky, která převádí estetické dědictví 
do přítomnosti a nyní pomocí nejmodernějších materiálů. 
S novou edicí výjimečných designových klasik jsou vytvoře-
ny nové styly s ikonickým charakterem, které rozpoznávají 
minulost, oslavují přítomnost a naladí nás na budoucnost.
V roce 1978 profesor Ferdinand Alexander Porsche vytvo-
řil designovou ikonu slunečních brýlí s označením P‘8478, 
která se dodnes stala synonymem pro vysokou úroveň stylu 
a elegantního designu v kombinaci se sofi stikovanou funkč-
ností. Jednalo se o první sluneční brýle na světě s inovativ-
ním mechanismem výměnných čoček nazývaných „Exclusive 
Spectacles“. Jako pocta a ve stylu modelu P‘8478 byl v roce 
2020 model P‘8928 vytvořen ve vzhledu Squared Aviator 
Look, který navazuje na veleúspěšného předchůdce.

U příležitosti 50. výročí Porsche Design se dvě ikonické 
sluneční brýle objevují ve speciální edici s matně černým 
rámem, platinově zbarvenými melírovými prvky z ultraleh-
kého titanu a také šedými polarizačními skly s výměnnými 
skly olivové barvy. Kolekce je omezena na 1972 kusů v kaž-
dém stylu. Pro limitovanou edici jsou sluneční brýle poprvé 
navrženy s extrémně plochými brýlovými čočkami, které 
opět podtrhují moderní vzhled.

PRODUKTY
Společnost je jediný výrobce, který nabízí Systém lepšího 
vidění, kdy se jedná o kombinaci vysoce přesných brýlo-
vých skel, dokonale padnoucích brýlových obrub a od-
borných služeb.
Z celého širokého portfolia bych ráda upozornila v tomto 
čísle na individuální brýlové čočky. B.I.G. v překladu bio-

metrické inteligentní brýle, které jsou vyrobeny přesně 
podle vašeho modelu oka, který lze získat díky přístroji 
DNEye Scanner, který v naší optice rovněž máme. Koncept 
B.I.G. byl představen v roce 2020 a od roku 2022 je v na-
bídce EXACT, tak i NORM, aby se produkt stal dostupnější 
i širší veřejnosti.



HOYA – MiYOSMART
Chytrý způsob péče o dětskou myopii.

Co je to myopie? Ilustrace myopického oka:

Myopie je globální problém

Není nic důležitějšího než zdraví a pohoda našich dětí. 
Dnes i do budoucna si přejete, aby naše dítě prospíva-
lo. Možná jste si však všimli, že má problémy s viděním 
na dálku, což mu ztěžuje soustředění na práci ve škole 
a dosahování uspokojivých zážitků při hře. Vaše dítě 
může trpět myopií (nazývanou také krátkozrakost). 

Pokud zůstane u dětí neléčená, může vést k trvalým pro-
blémům se zrakem.
K rychlému rozvoji krátkozrakosti nedochází pouze v ob-
lasti východní Asie, kde se o dětské myopii začalo mluvit a 
studovat ji úplně jako první. Nárůst prevalence je trendem, 
který se týká všech světových regionů.

Roční míra progrese myopie je nejrychlejší u dětí ve věku 
do 10 let. Významně vyšší míru progrese lze pozorovat ze-
jména u dětí s vysokou myopií. Pokud se myopie neléčí, 
může vést k trvalým problémům se zrakem. 

Před použitím brý lový ch čoček Miyosmart se pečlivě 
seznamte s návodem k použití. 

1 Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S.,
Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_S. Global
Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends
from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology.
05/2016, vol.123, no. 5, p.1036-1042.
https://doi.org/10J016/jLophtha.2016.01.006

2 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H,
Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS)
spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised
clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First:
29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739

3 Huang H-M, Chang DS-T, Wu P-C. The Association between Near
Work Activities and Myopia in Children-A Systematic Review and
Meta-Analysis. 2015. PLoS ONE 10(10): e0140419.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140419.

Chytrý způsob řešení 
krátkozrakosti vašeho 
dítěte.

Očekává se, že výskyt krátkozrakosti se bude 
výrazně zvyšovat1 v souvislosti se změnou 
životního stylu, kdy se děti účastní více aktivit 
na blízko, jako je používání digitálních zařízení, 
studium, čtení, a budou trávit méně času venku. 
Svou roli hrají také dědičné faktory, faktory 
chování a životního prostředí.

Co je to 
krátkozrakost?

Není nic důležitějšího než zdraví a pohoda vašeho 
dítěte. Dnes i do budoucna si přejete, aby vaše 
dítě prospívalo. Možná jste si však všimli, že má 
problémy s viděním na dálku, což mu 
ztěžuje soustředění na práci ve škole 
a dosahování uspokojivých zážitků při hře. 
Vaše dítě může trpět myopií (nazývanou také 
krátkozrakost). Pokud zůstane u dětí neléčená, 
může vést k trvalým problémům se zrakem.

Ilustrace myopického oka

1 Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., 
Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_S. Global 
Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends 
from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology. 
05/2016, vol.123, no. 5, p.1036-1042.
https://doi.org/10J016/jLophtha.2016.01.006

Normální tvar oční bulvy 
bez myopie

Tvar oční bulvy 
u krátkozrakého oka

Pokud oční bulva 
rychle roste a je 
příliš dlouhá nebo 
je rohovka příliš 
zakřivená a silná, 
obrazy, které by se 
měly soustředit na 
sítnici, se soustředí 
před ní.

→ neostré vidění 
na dálku

Jak MiYOSMART 
funguje.

Proč 
MiYOSMART?

Čočky MiYOSMART nemusí být z důvodu přirozených nedostatků, 
onemocnění, již existujících zdravotních potíží a/nebo pokročilého 
věku uživatelů schopny řešit stavy některých jedinců. Informace 
zde obsažené představují pouze všeobecné informace 
a jejich účelem není nahradit poradenství ze strany lékaře. 
Před používáním čoček MiYOSMART se poraďte se svým očním 
specialistou a získejte od něj více informací.

Špičkový výzkum realizovaný 
Hongkongskou polytechnickou 
univerzitou (PolyU) zjistil, že progresi 
krátkozrakosti lze regulovat při 
současném zajištění ostrého vidění 
a konstantního myopického rozostření.

Jedinečné, inovativní řešení 
pro kontrolu krátkozrakosti.

Klinicky prokázaná účinnost 
při zpomalování progrese 
krátkozrakosti.

Vhodné pro děti, rychlý návyk 
a neinvazivní řešení.

Další informace o čočkách 
MiYOSMART můžete získat ještě dnes 
u svého očního specialisty.

Úspěšnost technologie D.I.M.S. u čoček 
MIYOSMART při řešení progrese krátkozrakosti 
byla klinicky prokázána a v roce 2018 byla na 
46. Mezinárodním veletrhu vynálezů v Ženevě 
ve Švýcarsku oceněna prestižními cenami 
Grand Prize, Grand Award a Special Gold 
Medal.

Principy fungování technologie 
D.I.M.S. v čočkách MiYOSMART

Čočka D.I.M.S. 
s ostrůvky rozostření

Myopické 
rozostření

Umístění ohniska 
u mohutnosti na 
dálku

www.hoyavision.com

Světelné paprsky se u krátkozrakého oka 
nesoustřeďují na sítnici, nýbrž před ní.

Umístění ohniska 
mohutnosti 
rozostření

Před používáním brýlových čoček Miyosmart se pečlivě seznamte 
s Návodem k použití.
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Krátkozrakost 
představuje 
v celosvětovém měřítku 
rostoucí problém.

Bezpečná, snadno 
použitelná, účinná 
neinvazivní metoda 
řešení krátkozrakosti.

Péče nekončí 
výběrem čoček.

Lepší vidění.
Lepší ochrana.

3 Huang H-M, Chang DS-T, Wu P-C. The Association between Near 
Work Activities and Myopia in Children-A Systematic Review and 
Meta-Analysis. 2015. PLoS ONE 10(10): e0140419.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140419.

Odhaduje se, že 
5 miliard lidí neboli 
polovina světové 
populace by mohla být 
do roku 2050 postižena 
krátkozrakostí.1 

Výzkum ukazuje, že 
více času stráveného 
činnostmi na blízko 
je spojeno s větší 
pravděpodobností 
vzniku myopie.3

-  Neinvazivní řešení, které koriguje krátkozrakost 
a zároveň účinně omezuje myopickou progresi 
o 59 %.2

- Zpomaluje růst axiální délky oka o 60 %.22

- Myopickou progresi zastavuje ve 21,5 %2

-  Materiál odolný proti nárazům, s nímž budou 
aktivní děti v bezpečí.

- Zajišťuje ochranu před UV zářením.

Technologie
D.I.M.S.

Eye
Shield

Nechávejte oči 
odpočinout. 

Omezte namáhání, jemuž jsou 
vystaveny oči vašeho dítěte tak, 
že mu budete připomínat, aby si 
dělalo přestávky od intenzivního 
sledování obrazovky nebo 
od práce na blízko.

4 Shah R.L. et al, Time outdoors at specific ages during 
early childhood and risk of incident myopia. Investigative 
ophthalmology & visual science. 2/2017, 58(2) pp 1158-1166

Snažte se trávit více 
času venku.

Výzkum ukázal, že pobyt 
venku může snížit riziko 
krátkozrakosti a její progrese.4

Choďte pravidelně 
na oční vyšetření. 

Berte své dítě na pravidelné 
kontroly, aby se zajistilo, že 
krátkozrakost i další problémy 
s viděním budou odhaleny 
a léčeny v časném stadiu, 
a omezilo se tak zhoršování 
zraku, progrese myopie i 
potenciální komplikace jejího 
pokročilého stadia.

Čočky MiYOSMART jsou inovativní 
brýlové čočky pro řešení 
krátkozrakosti.

Dvouleté klinické hodnocení ukázalo, že kromě 
korekce myopické refrakční vady čočky 
MiYOSMART s technologií D.I.M.S. 
(Defocus Incorporated Multiple Segments) 
zpomalují progresi krátkozrakosti v průměru 
o 60 % a zastavují progresi krátkozrakosti u 21,5 % 
případů2, čímž dlouhodobě chrání zrak a pohodu 
dětí.

Zpomalením progrese krátkozrakosti a s ní 
spojeného zhoršování zraku si děti díky tomu, že 
vidí lépe a jasněji, mohou více užívat života.

2 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, 
Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) 
spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised 
clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 
29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739
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Společně si ale s myopií u dětí poradíme. Čočky MiYOS-
MART jsou inovativní brýlové čočky pro řešení krátkozra-
kosti. Dvouleté klinické hodnocení ukázalo, že kromě 
korekce myopické refrakční vady čočky MiYOSMART 
s technologií D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple 
Segments) zpomalují progresi krátkozrakosti v průmě-

ru o 60 % a zastavují progresi krátkozrakosti u 21,5 % 
případů, čímž dlouhodobě chrání zrak a pohodu dětí. 
Zpomalením progrese krátkozrakosti a s ní spojeného 
zhoršování zraku si děti díky tomu, že vidí lépe a jasněji, 
mohou více užívat života.

Více informací si můžete přečíst na stránkách
https://www.hoyavision.com/cz/opticke-vyrobky/miyosmart/
nebo se zeptejte přímo nás v oční optice

Krátkozrakost 
představuje 
v celosvětovém měřítku 
rostoucí problém.

Bezpečná, snadno 
použitelná, účinná 
neinvazivní metoda 
řešení krátkozrakosti.

Péče nekončí 
výběrem čoček.

Lepší vidění.
Lepší ochrana.

3 Huang H-M, Chang DS-T, Wu P-C. The Association between Near 
Work Activities and Myopia in Children-A Systematic Review and 
Meta-Analysis. 2015. PLoS ONE 10(10): e0140419.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140419.
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Meta-Analysis. 2015. PLoS ONE 10(10): e0140419.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0140419.

Odhaduje se, že 
5 miliard lidí neboli 
polovina světové 
populace by mohla být 
do roku 2050 postižena 
krátkozrakostí.1 

Výzkum ukazuje, že 
více času stráveného 
činnostmi na blízko 
je spojeno s větší 
pravděpodobností 
vzniku myopie.3

-  Neinvazivní řešení, které koriguje krátkozrakost 
a zároveň účinně omezuje myopickou progresi 
o 59 %.2

- Zpomaluje růst axiální délky oka o 60 %.22

- Myopickou progresi zastavuje ve 21,5 %2

-  Materiál odolný proti nárazům, s nímž budou 
aktivní děti v bezpečí.

- Zajišťuje ochranu před UV zářením.

Technologie
D.I.M.S.

Eye
Shield

Nechávejte oči 
odpočinout. 

Omezte namáhání, jemuž jsou 
vystaveny oči vašeho dítěte tak, 
že mu budete připomínat, aby si 
dělalo přestávky od intenzivního 
sledování obrazovky nebo 
od práce na blízko.

4 Shah R.L. et al, Time outdoors at specific ages during 
early childhood and risk of incident myopia. Investigative 
ophthalmology & visual science. 2/2017, 58(2) pp 1158-1166

Snažte se trávit více 
času venku.

Výzkum ukázal, že pobyt 
venku může snížit riziko 
krátkozrakosti a její progrese.4

Choďte pravidelně 
na oční vyšetření. 

Berte své dítě na pravidelné 
kontroly, aby se zajistilo, že 
krátkozrakost i další problémy 
s viděním budou odhaleny 
a léčeny v časném stadiu, 
a omezilo se tak zhoršování 
zraku, progrese myopie i 
potenciální komplikace jejího 
pokročilého stadia.

Čočky MiYOSMART jsou inovativní 
brýlové čočky pro řešení 
krátkozrakosti.

Dvouleté klinické hodnocení ukázalo, že kromě 
korekce myopické refrakční vady čočky 
MiYOSMART s technologií D.I.M.S. 
(Defocus Incorporated Multiple Segments) 
zpomalují progresi krátkozrakosti v průměru 
o 60 % a zastavují progresi krátkozrakosti u 21,5 % 
případů2, čímž dlouhodobě chrání zrak a pohodu 
dětí.

Zpomalením progrese krátkozrakosti a s ní 
spojeného zhoršování zraku si děti díky tomu, že 
vidí lépe a jasněji, mohou více užívat života.

2 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, 
Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) 
spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised 
clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Published Online First: 
29 May 2019. doi: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739
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Průlomový typ brýlové čočky, 
která získala několik ocenění.

Patentovaná technologie 
pro naše mladé pacienty

Vlastnosti čočky MiYOSMART 
a vaše péče mohou dětem 
zajistit lepší vidění a ochranu.

*ANSI Z87.1 Zkouška odolnosti vůči dopadu při vysoké rychlosti: Americký úřad pro standardizaci a normalizaci (ANSI) stanoví u brýlových čoček nejpřísnější normy 
ohledně odolnosti proti dopadu a průniku projektilu. Norma stanoví, nutnost zkoušky odolnosti proti dopadu při vysoké rychlosti u nárazuvzdorných čoček. Zkouška se 
provádí vystřelováním ocelových pelet o velikosti 6,3 mm a rychlosti 46 m za sekundu. Polykarbonát splňuje ANSI Z87.1 – nejpřísnější normu v oblasti nárazuvzdornosti – 
a zajišťuje tak všem dětem nosícím tyto čočky plnou ochranu.

Výzkumníci zjistili, že axiální délka očního bulbu je 
ovlivněna polohou obrazu ve vztahu k sítnici. Když je 
přesně definovaná část promítaného obrazu umístěna 
kontinuálně před sítnici, pak má axiální délka tendenci se 
zkracovat a naopak. To naznačuje, že promítání obrazů 
před sítnici a zároveň na sítnici může regulovat růst 
axiální délky a progresi myopie.

Společnost HOYA navázala na odborné znalosti PolyU 
v oblasti řešení krátkozrakosti, v roce 2012 s touto 
univerzitou spojila síly a začala vyvíjet technologii 
zaměřenou na řešení progrese myopie pomocí 
brýlových čoček.

Tato technologie je známá pod názvem Defocus 
Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.) 
a tvoří základ čočky MiYOSMART.

Oceněné a klinicky ověřené řešení myopie.

Jak technologie D.I.M.S v čočkách MiYOSMART 

Technologie D.I.M.S. myopickou progresi zpomaluje v průměru o 60 % a také se 
prokázalo, že u 21,5 % dětí ji díky regulaci růstu axiální délky oka zcela zastavuje.6

Čočka MiYOSMART je vybavena odolným, snadno čistitelným 
speciálním antireflexním povrchem a vyhoví životnímu stylu 
každého aktivního dítěte.

Odpuzování vody
Omezuje vznik skvrn od vody

Speciální antireflexní úprava
Delší životnost povrchu

MiYOSMART s technologií D.I.M.S. je jednoohnisková 
korekční čočka s přední plochou tvořenou stovkami malých 
segmentů zajišťujících myopické rozostření. Když se oči 
dívají přes oblast velikosti zornice, jak je ukázáno 
na obrázku níže, vytváří se v oku zóna rozostření.

Díky výzkumu3–5 teorie myopického rozostření zjistila Hongkongská polytechnická 
univerzita (PolyU), že krátkozrakost lze regulovat při současném zajištění ostrého 
vidění a konstantního myopického rozostření.

MIYOSMART je neinvazivní čočka vytvořená 
speciálně ke korekci krátkozrakosti a zpomalení 
její progrese.

Údaje nashromážděné za dva roky ukazují 
v průměru 60% zpomalení progrese myopie. 
Progrese v porovnání s uživateli jednoohniskových 
čoček zpomalila o 59 % a prodlužování axiální 
délky se snížilo o 60 %. U 21,5 % uživatelů čoček 
MiYOSMART se progrese myopie zcela zastavila.

Do dvouletého randomizovaného kontrolovaného 
klinického hodnocení bylo zařazeno 160 dětí ve 
věku 8 až 13 let.6

V roce 2018 získala čočka MiYOSMART ocenění 
Gold Prize, Grand Award a Special Gold Award 
na Mezinárodním veletrhu vynálezů ve švýcarské 
Ženevě. V roce 2020 získala ocenění Silmo d'Or 
Award v kategorii Optika na pařížském 
Mezinárodním veletrhu oční optiky Silmo.

Aby byla progrese myopie účinně regulována, musí být uživatel neustále vystaven myopickému rozostření, a to i při pohybu očí. 
Je tedy nutné, aby bylo po povrchu čočky rovnoměrně rozloženo velké množství rozostřených segmentů. 
Vzhledem k desetiletím zkušeností s výrobou a vývojem brýlových čoček začlenila společnost HOYA technologii D.I.M.S. 
do svého portfolia a úspěšně začala vyrábět čočky s hladkým povrchem a velkým počtem rozostřených segmentů. 
Vzhledem k vynikající koncepci a inovativní výrobní technologii je estetický vzhled čoček MIYOSMART velice podobný běžným 
jednoohniskovým čočkám.

Díky této struktuře čočky je možné zároveň zpomalit růst oční 
bulvy i zajistit ostré vidění. Na kruhové ploše o průměru 9,4 mm 
ve středu čočky nejsou žádné rozostřovací segmenty. 
Je vytvořena tak, aby bylo možné měřit dioptrickou sílu čočky 
a korigovat refrakční vadu, a splnit tak potřebu ostrého vidění.

Eye Shield je nárazuvzdorný materiál s ochranou proti UV záření.

Protože děti jsou hodně aktivní, je nezbytné, aby materiál 
čočky byl nárazuvzdorný a zajistil očím potřebnou ochranu. 
Čočka MiYOSMARTje vyrobena z polykarbonátu 1.59, což je 
materiál vysoce odolný vůči nárazům, který prošel zkouškou 
odolnosti proti dopadu kuličky o vysoké rychlosti. *

Eye Shield je dodáván s UV ochranou a zajišťuje UV ochranu 
po celý rok. 

Pevnost/odolnost ANSI Z87.1 Zkouška odolnosti proti dopadu při vysoké rychlosti*

Standardní plast Polykarbonát 1.59 Vysoký a ultra vysoký index

Neuspěl Uspěl Neuspěl

MiYOSMART’s Eye Shield 

Nárazuvzdorný

Lehký a tenký

S ochranou proti UV záření

Pevná a bezpečná Tenká a lehká Ochrana před UV zářenímVysoké Rozlišení

Tabulka dostupnosti a informace o produktu

Index 1.59

Dioptrický rozsah

SPH: 0.00D to -10.00D

CYL: -4.00D

Součtová hodnota: -6.00D s CYL -4.00D

Centrální zóna ostrého 
vidění

Průměr okolo 9,4 mm

Léčebná zóna Průměr okolo 33 mm

Mohutnost rozostření 3,50 D

Prizma 3Δ dioptrie na čočku

Průměr Až 75 mm , závisí na dioptrické síle předepsané korekce

Centrační tabulka čoček MiYOSMART

MiYOSMART
1.59

Čočka D.I.M.S. s ostrůvky rozostření Myopické rozostření

Konstantní myopické 
rozostření zajišťuje množství 
rovnoměrně rozložených 
segmentů

Centrální optická zóna s individuálním 
předpisem na dálku koriguje refrakční 
vadu a zajišťuje ostré vidění Pohled na čočku MiYOSMART 

Velký počet segmentů 
myopického rozostření (+3,50 D)

Velikost 
zornice

Střed čočky bez rozostřených segmentů

Umístění ohniska 
u korekce na dálku

Korekce na dálku

60%
zpomalení 
progrese 
myope.

Umístění 
ohniska segmentů 

rozostření
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Lepší vidění. Lepší ochrana



CooperVision 
MySight
A další chytrý způsob řešení dětské 
myopie, tentokrát měkkou kontaktní 
čočkou MiSight® 1 day.
Jak se krátkozrakost vyvíjí

Příčiny krátkozrakosti

Dítě s krátkozrakostí může postupně potřebovat silnější 
korekci, protože stále roste.² Ke změnám korekce dochází 
u každého dítěte jinou rychlostí. Proto jsou důležité pravi-
delné oční prohlídky, aby bylo zajištěno, že vidí ostře. Vyš-
ší korekce znamená silnější brýle a děti na jejich používání 

budou stále více závislé. To je přirozeně nepohodlné, ale 
tento stav v budoucnu může také vést ke zvýšenému rizi-
ku zdravotních problémů oka, jako je odchlípení sítnice 
a myopická makulární degenerace.³

1. Zadnick K., a kol.: JAMA Ophthalmol. 2015;133(6):683-689. 2. Walline J., a kol.: Cochrane Database of System Rev. 2020;1:CD004916. 3. Tideman J., a kol.: JAMA Ophthalmol. 
2016;134:1355-1363. 4. McCullough S., a kol.: PLoS ONE. 2016;11:e0146332. 5. Wolffsohn J.S., a kol.: Cont Lens Anterior Eye. 2016;39:106-116. 6. Morgan P.: Is Myopia Control 
the Next Contact Lens Revolution? The Optician (2016). Dostupné na www.opticianonline.net/cet-archive/127. Zveřejněno listopad 2020. 7. Yazar, a kol.: Invest Ophthalmol Vis 
Sci. 2014;55(7):4552-9. 8. Feldkaemper M. a Schaeffel F.: Exp Eye Res. 2013;114:106-19. 9. WHO. The impact of increasing prevalence of myopia and high myopia. A Report 
of the Joint World Health Organisation (2015). Dostupné na: www.who.int/blindness/causes/ MyopiaReportforWeb.pdf. Zveřejněno listopad 2020. 10. Gifford P. a Gifford K.: 
Optom Vis Sci. 2016;93:336-343. 11. The College of Optometrists. Myopia Management. Dostupné na: www.college-optometrists.org/the-college/policy/myopia-management.
html. Zveřejněno listopad 2020. 12. Chamberlain P., a kol.: Optom Vis Sci. 2019;96:556-567. 13. Walline J., a kol.: Optom Vis Sci. 2009;86(3):222-232. 14. CooperVision data ze 
souboru 2019. Kontaktní čočky MiSight® 1 day jsou zdravotnickým prostředkem určeným ke korekci ametropie – krátkozrakosti a snížení progrese krátkozrakosti. Čtěte pozorně 
příbalovou informaci.

* V porovnání s jednoohniskovými jednodenními kontaktními čočkami po dobu tří let.
‡ Jak moc rádi používáte své kontaktní čočky? 87 z 97 (90 %) označilo nejlepší možnost “Nejraději nosím kontaktní čočky” Subjektivní odpovědi @60M.

Krátkozrakost je nejčastěji způsobena přílišným růstem oka do délky. Některé faktory zvyšují pravděpodobnost, že se 
dítě stane krátkozrakým, jako například:5

3

Příčiny krátkozrakosti
Krátkozrakost je nejčastěji způsobena přílišným růstem oka do délky. Některé 
faktory zvyšují pravděpodobnost, že se dítě stane krátkozrakým, jako například:5

U dětí, které mají krátkozraké rodiče, je pravděpodobnější, 
že tento stav zdědí. Například pokud jsou oba rodiče 
krátkozrací, je zde 50% pravděpodobnost, že jejich děti 
budou také krátkozraké.6

Rodinná 
anamnéza

Více času tráveného venku může pomoci oddálit nástup 
krátkozrakosti.5 Sluneční záření stimuluje produkci 
vitamínu D a dopaminu, které jsou spojeny se zdravým 
vývojem očí.7,8 Odborníci doporučují minimálně 10 hodin 
pobytu venku každý týden – tedy asi 90 minut denně.9

Málo času 
tráveného venku

S moderním životním stylem trávíme více času 
zaostřováním zraku na blízké předměty, jako jsou 
telefony a tablety. Je důležité si uvědomit, že činnosti, 
jako je používání počítače, čtení a sledování televize, 
zvyšují pravděpodobnost rozvoje krátkozrakosti.5,10

Příliš času 
věnovaného 
zaostřování 
na blízko
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Kontaktní čočky určené pro děti

MiSight® 1 day: výsledky z výzkumu

MiSight® 1 day jsou jednodenní kontaktní čočky určené pro děti, které jim nabízí 
dvojí užitek: jasné vidění bez brýlí a možnost zpomalit změnu jejich korekce.

Děti ve věku 8 let mohou úspěšně nosit kontaktní čočky12† a říci nám, že:13

* V porovnání s jednoohniskovými jednodenními kontaktními čočkami po dobu tří let.
‡ Jak moc rádi používáte své kontaktní čočky? 87 z 97 (90 %) označilo nejlepší možnost 
“Nejraději nosím kontaktní čočky”. Subjektivní odpovědi @60M.

se cítí lépe zapojeni při sportu a jiných fyzických aktivitách,

se cítí lépe, pokud jde o jejich vzhled,

se cítí lépe zařazenými mezi své přátele.

Pro více informací si můžete pročíst i leták či se zeptat přímo u nás v oční optice.

5

Kontaktní čočky určené pro děti
MiSight® 1 day jsou jednodenní kontaktní čočky určené pro děti, které jim nabízí 
dvojí užitek: jasné vidění bez brýlí a možnost zpomalit změnu jejich korekce.

* V porovnání s jednoohniskovými jednodenními kontaktními čočkami po dobu tří let.
† U 95 % dětí byly úspěšně aplikovány kontaktní čočky MiSight® 1 day nebo Proclear® 1 day.

se cítí lépe zapojeni při sportu 
a jiných fyzických aktivitách,

se cítí lépe, pokud jde o jejich vzhled,

se cítí lépe zařazenými mezi své přátele.

Děti ve věku 8 let mohou úspěšně nosit kontaktní čočky12† a říci nám, že:13

PROKAZATELNĚ ZPOMALUJÍ 
PROGRESI KRÁTKOZRAKOSTI 

U DĚTÍ V PRŮMĚRU O

   59 %12*
6

MiSight® 1 day: výsledky z výzkumu

* V porovnání s jednoohniskovými jednodenními kontaktními čočkami po dobu tří let.
‡ Jak moc rádi používáte své kontaktní čočky? 87 z 97 (90 %) označilo nejlepší možnost “Nejraději nosím kontaktní čočky”. 

Subjektivní odpovědi @60M.

Během 3 let snížily čočky MiSight® 1 day progresi 
krátkozrakosti u dětí v průměru o 59 %.12*

Snížení o

59 %

9 z 10 dětí výrazně preferovalo‡ kontaktní čočky 
MiSight® 1 day před brýlemi.149 z 10

90 % rodičů uvedlo, že jejich děti byly spokojeny 
s nošením kontaktních čoček.12

Spokojeno

90 %



Alcon
Rodina kontaktních 
čoček TOTAL®
V tématu kontaktních čoček ještě pokračujeme. Vaše nej-
oblíbenější kontaktní čočky z řady TOTAL již mají komplet-
ní portfolio. Můžeme tedy vybírat z denních či měsíčních 
– sférický, torických či multifokálních čoček, aby váš den 
nic neomezovalo a vy jste v očích cítili NIC – tedy vlastně 
nic necítili. 

V dubnu roku 2022 Alcon představil zbrusu nové měsíč-
ní kontaktní čočky TOTAL30®, které navazují na úspěšné 
jednodenní Dailies TOTAL1®, které v roce 2021 oslavili již 
neskutečných 10 let na trhu a stále se jedná o první jediné 
denní kontaktní čočky s proměnným obsahem vody pro 
výjimečný komfort během celého dne a navíc s techno-
logií SmarTears®, která je skvělým pomocníkem i pro ty, 
kteří mají horší slzný fi lm a museli si během nošení kon-
taktních čoček ještě dokapávat oční slzy, nebo vůbec kon-
taktní čočky proto nosit nemohli.

TOTAL30® mají rovněž proměnný obsah vody, kdy na 
vnější straně povrchu se obsah vody blíží až ke 100 %, 

což vytváří jemný gelový povrch, díky kterému kontaktní 
čočky ani necítíte.2-4 Aby se dosáhlo takového pohodlí 
i během celého měsíce nošení, mají měsíční kontaktní čoč-
ky navíc CelligentTM technologii (překladu „chytré buňky“), 
aby nečistoty neměly šanci se udržet na kontaktní čočce 
a byly po celý měsíc stejně čisté.1

V kontaktologické oblasti se snažíme také o pravidelnou 
prevenci, aby nošení kontaktních čoček bylo na prvním 
místě bezpečné a přinášíme vám i pravidelně informace 
o novinkách a máte možnost i nové produkty vyzkoušet, 
abyste si mohli sami udělat obrázek o tom, kam se tech-
nologie kontaktních čoček vyvíjí. Abychom vám nošení 
ještě více usnadnili, i nadále vám nabízíme při pravidel-
ných kontrolách (minimálně jedenkrát do roka) možnost 
využívat Program roční péče, kdy u denních kontaktních 
čoček Dailies TOTAL1® získáte při nákupu každého 4. bale-
ní následující ZDARMA. A program nyní běží i u měsíčních 
kontaktních čoček TOTAL30®, kdy za každé 3. zakoupené 
balení získáte čtvrté ZDARMA.



Reference: 1. V klinické studii, kde pacienti (n=66) používali peroxidový roztok AOSEPTTM na čistění přes noc, dezinfekci a uchování. Alcon data on fi le, 2021.

Prosím podívejte se do návodu k použití ohledně nošení, péče, bezpečnostních opatření, varování, kontraindikací a nežádoucích účinků.
Kontaktní čočky – zdravotnické prostředky pro korekci refrakčních vad. © 2022 Alcon Inc. CZ-T30-2200032-06-22

Kontaktní čočky TOTALTM

Kontaktní čočky z rodiny TOTALTM  jsou 
první a jediné čočky s proměnným ob-
sahem vody. Na vnější části povrchu se 
obsah vody blíží až ke 100 %, což vytváří 
jemný gelový povrch, díky kterému kon-
taktní čočky ani necítíte.2-4 Kontaktní čočky 
doporučujeme všem, kteří si chtějí užít 
výjimečné pohodlí.

Unikátní povrch kontaktních čoček 
TOTAL30TM

zabraňuje usazování nečistot během ce-
lého měsíce, takže i 30. den jsou stejně 
čisté jako den první.5-8

Unikátní proměnný obsah vody 
zajišťuje obsah vody až 100 % na 
povrchu čočky

2-4

Do kontaktu s okem tak nepřijde nic, 
než jemný gelový povrch, který zajišťuje 
výjimečný komfort.

Péče o čočky  TOTAL30TM

Jakmile si pořídíte čočky, péče o ně 
už nemůže být jednodušší. Na konci 
každého dne vyjměte TOTAL30TM čočky 
z očí, očistěte a uložte do pouzdra na 
kontaktní čočky s roztokem, kde budou 
připraveny na další den nošení.

PRO POCIT, ŽE JE ANI NECÍTÍTE, DOKONCE ANI 30. DEN1

Reference:
1. In a study wherein patients (n=66) used AOSEPT® solution for nightly cleaning, disinfecting, and storage; Alcon data on file, 2020
2. In vitro laboratory measurement of lens surface modulus; Alcon data on file, 2021.  
3. In vitro laboratory analysis of lens oxygen permeability, water content, and surface imaging; Alcon data on file 2021.
4. Shi X, Cantu-Crouch D, Sharma V, et al. Surface characterization of a silicone hydrogel contact lens having bioinspired 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer layer in hydrated state. Colloids 
Surf B: Biointerfaces. March 2021;199:111539.
5. In vitro evaluation of bacterial adherence in commercial lenses; Alcon data on file, 2020. 
6. Surface property analysis of lehfilcon A lenses out of pack and after 30 days of wear; Alcon data on file, 2020.
7. In vitro evaluation of lipid deposition for lehfilcon A and commercial lenses using 3D confocal imaging; Alcon data on file, 2021. 
8. Ishihara K, Fukazawa K, Sharma V, Liang S, et al. Antifouling silicone hydrogel contact lenses with a bioinspired 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer surface. ACS Omega. 2021;6:7058-7067



Naše přístroje 
a technické vybavení

DNEye SCAN 2+ 
Jedná se o dokonalý měřící přístroj, který nám zmapuje detaily do hloubky přední 
komory a změří předozadní délku oka. Zároveň dokonale znázorní topografi i rohovky. 
Jedině tato data převedená do výroby umožní výrobu individuálních brýlových čoček.

Fundus kamera
Umožní naopak dokonalou diagnostiku zadního segmentu oka a je nám nápomoc-
ná v prevenci především makulární degenerace, glaukomu, cévní příhody, diabetes, 
cévní mozkové příhody či cévního selhání. Vyhodnocení výsledků je na základě tele-
medicíny.

Fokometr
SOLOS od společnosti TOPCON je nejmladším přírůstkem v naší rodině přístrojů. 
Jeho dokonalý výkon umožní precizně popsat optickou plochu, a žádný jiný fokometr 
nedokáže tak dokonale změřit plochu multifokálních skel, dokáže změřit průchod UV 
zářením či ověřit propustnost modrého světla, a jak jsou brýlové čočky výkonné.

MYAH
Spolu s fokometrem jsme optiku vybavili i tímto screeningovým zařízením, které bude 
sloužit nejen pro kontaktologické účely, ale na prvním místě nám dokonale změří pře-
dozadní délku oka, a tím umožní sledování výsledků zpomalování myopie u dětí, které 
používají terapeutické brýlové a kontaktní čočky.

Kromě skvělého, neustále se vzdělávajícího týmu, nám 
v diagnostice vašich očních vad a k výrobě brýlí pomáhají 
nejmodernější technologie a softwary. 



Optovist
Je screeningové zařízení, ve kterém jsou nastaveny testy pro řidiče dle evropských 
norem a můžete si tak ověřit, zda nimi projdete či ne. Jak s vaší stávající korekcí, tak 
i bez brýlí. 

3D Měření
Oblíbenou technologii měření zrakové ostrosti pomocí 3D technologie (PASKAL 3D 
– Zážitkové měření zraku) jsme rozšířili také o testy do blízka. Umožní nám dokonaleji 
nastavit vaši požadovanou pracovní a čtecí vzdálenost.

Tonometr
Přístroj na měření nitroočního tlaku je u nás k dispozici také samostatně nejenom
 v kombinaci DNEye scanu. Je každého půl roku kalibrován meteorologickým ústavem 
a naměřené hodnoty dokonale korespondují s vaším aktuálním nitroočním tlakem.

Štěrbinová lampa
Je nepostradatelnou součástí kontaktologické ordinace a její pomocí odhalíme vše, 
co je dobře či špatně na předním segmentu oka a jeho doprovodných orgánem – 
víčkách, řasách. A vyhodnotit můžeme také kvalitu slzného fi lmu. Ti, co nosí kontaktní 
čočky, se štěrbinovou lampou přijdou do kontaktu téměř každou kontrolu, a díky foto-
grafi ím, můžeme sledovat i vývoj během nošení.

WECO brus
Je naším pomocníkem v optické laboratoři, pokud potřebujete zakázku zpracovat do 
druhého dne ze skladových brýlových čoček. Je to plně automatizovaný bez šablo-
nový brus, který dokonale zpracuje veškeré brýlové čočky. Ostatní zakázky jsou ale 
zpracovávány v zábrusových laboratořích Rodenstock.



Společnost EYE 2000 jsme podrobně představili již v před-
cházejících číslech a skvělá spolupráce i nadále trvá. Ráda 
bych nyní předala slovo paní Zdeně Medřické, jednatelce 
společnosti EYE 2000 s.r.o., která nám představí novou 
kolekci značky Bloomdale.

Bloomdale
Design z údolí květin

Holandskou kolekci brýlí Bloomda-
le jsem objevila na optické výstavě 

v Mnichově. Oslovil mě její poe-
tický název, který v češtině zname-
ná “Údolí květin”. Hravé, obličeji 
lichotící tvary brýlí, jako by opravdu 
rozkvetly jiskrnými barvami. Jejich 

kombinace jsou mnohdy překvapivé, 
ale vkusné. Sametový povrchový fi niš 

dodává brýlím nádech svěžesti a čers-
tvosti, který ke květinám neodmyslitelně patří.

Autorem kolekce je Armand Van Lingen. Zúročil své do-
savadní designerské zkušenosti a navrhl vlastní unikátní 
a moderní značku Bloomdale. Věnuje se ženám i mužům. 
Řada modelů je unisex. Chce lidi těšit, rozsvítit je. Nesází 
však jenom na design. Kvalita je pro něj neméně důležitá. 
Proto jeho návrhy sestavují zruční řemeslní mistři z kom-
ponent vyrobených z vyhlášené japonské nerezavějící 

oceli a z acetátu celulózy. Jako závěrečnou tečku nanášejí 
na brýle povrchovou úpravu na epoxidové bázi. Ta pod-
trhne barevné odstíny, zacelí povrch na pohled i na omak 
a celý model doslova rozzáří.

Vyhledávám spolupráci s malými designerskými a řeme-
slnými dílnami, kdy samotný designer je majitelem, duší 
i srdcem výrobku. Otisk autora se nese celou kolekcí 
a značka se stává nezaměnitelnou. Těší mě, že Bloomdale 
přinášíme nově na český trh a že si našla své místo u dal-
šího “srdcaře”, jakým je Katka Novotná a její tým KN optik. 
Jejich odborná péče, precizní služby a estetické cítění do-
vedou výsledek k Vaší celkové spokojenosti.

Lépe než slova Vám určitě kolekci Bloomdale představí 
fotogalerie. Přeji Vám, ať vás tyto brýle také okouzlí, shléd-
nete se v nich a stanou se součástí vaší podmanivé osob-
nosti. Užijte si to!





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

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

PORADENSTVÍ 
• specialista na multifokální, 
   pracovní a dětské brýle 
 

KVALITA 

• garantovaná výběrem  
   dodavatelů


