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V prodejnách kvalitních očních 

optiků provádíme měření 

zraku – optometrii na profesio-

nálním vybavení, s využitím nej-

novějších vědeckých poznatků 

a s garancí správného, pohodl-

ného vidění.

Ke zvládnutí vaší zrakové po-

hody přistupujeme individuálně 

za každé situace, ve které se 

můžete ocitnout.

NAVŠTIVTE KVALITNÍHO OPTIKA 
VE SVÉ LOKALITĚ

VÍCE INFORMACÍ NA 
WWW.OCIPROZIVOT.CZ
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V čem je 3D vyšetření zraku lepší než klasické
vyšetření zraku?
U klasického měření zraku se vyšetřuje každé oko
zvlášť. Metoda 3D měření zraku se odlišuje od
klasické metody především tím, že se vyšetřují
obě oči současně, což odpovídá reálným pod-
mínkám běžného života. Výsledná dioptrická
korekce je díky tomu přesná a velmi pohodlná
na nošení.

Klasické vs. 3D vyšetření zraku
Klasické vyšetření zraku využívá černá písmena
na bílém pozadí. Jedno oko je vždy zakryto. Výsledný
obraz vzniká složením dvou samostatných obrazů
pro pravé a levé oko až na úplný závěr vyšetření.
U metody 3D vyšetření zraku měření probíhá na
barevném LCD monitoru, obě oči jsou vyšetřovány
současně po celou dobu vyšetření. Výsledný obraz

Co je to zážitkové 3D vyšetření zraku
3D vyšetření zraku je nejnovější metoda měření zraku, která zajišťuje přesné stanovení dioptrií
za dosud nejpřirozenějších podmínek. Využití moderních 3D zobrazovacích technologií umo-
žňuje zcela nový způsob měření zraku, který je nejen velmi přesný, ale navíc příjemný.

NÁZOR ZÁKAZNICE
„Byla jsem zvyklá na vyšetření zraku, kdy se použ-
ívají černé znaky na bílé tabuli. Prostě klasická
metoda, tak už vyšetřovali i moji babičku. Když
jsem poprvé uslyšela o zážitkovém 3D vyšetření,
zajímalo mě, v čem je „zážitkové“, a tak jsem se
rozhodla ho vyzkoušet. 3D vyšetření zraku se mi
moc líbilo, protože využívá moderní technologie
a člověk hned pochopí, že se jedná o novou meto-
du, která odpovídá dnešní době. Zažíváte moderní
technologii na vlastní kůži, vlastně oči. Navíc
je 3D vyšetření zraku velmi příjemné a zá-
bavné,“ popsala svou zkušenost s nejnovější meto-
dou vyšetření naše zákaznice paní Eva. 

Vás zrak důležitý, dopřejte mu tu nejlepší a nejmo-
dernější péči.

Jak 3D vyšetření zraku probíhá?
3D měření zraku se provádí s použitím speciálních
polarizačních brýlí, přes které sledujete oběma oči-
ma celou plochu testovacího LCD monitoru. Na
pozadí je zobrazen prostorový objekt, nejčastěji
nějaká krajina, což přirozeně navozuje vjem pohle-
du do dálky oběma očima současně. Na barevné
pozadí (krajinu) jsou promítány různé typy znaků
a testů. Po celou dobu vyšetření je mozek nucen
spojovat obrazy obou očí v jeden, což je přirozené,
a je tím dosaženo pohodlnějšího vidění.

se tvoří jako jeden celek, který je vnímán oběma
očima. 

Proč je dobré 3D vyšetření zraku podstoupit?
Zrak je velmi důležitým smyslem, zaznamenává až
80 % všech informací. Zaslouží si proto naši pozor-
nost a péči. Stejně jako v jiných oborech i v oblasti
vyšetřování očí pokrok nelze zastavit. Pokud je pro
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CO JE TO ZÁŽITKOVÉ
3D VYŠETŘENÍ ZRAKU

„Byla jsem zvyklá na vyšetření 
zraku, kdy se používají černé 
znaky na bílé tabuli. Prostě 
klasická metoda, tak už 
vyšetřovali i moji babičku. 
Když jsem poprvé uslyšela 
o zážitkovém 3D vyšetření, 
zajímalo mě, v čem je „zážitkové“, 
a tak jsem se rozhodla ho 
vyzkoušet. 3D vyšetření zraku 
se mi moc líbilo, protože využívá 
moderní technologie a člověk 
hned pochopí, že se jedná o novou 
metodu, která odpovídá dnešní 
době. Zažíváte moderní technologii 
na vlastní kůži, vlastně oči. Navíc 
je 3D vyšetření zraku velmi 
příjemné a zábavné,“ popsala svou 
zkušenost s nejnovější metodou 
vyšetření naše zákaznice paní Eva.

“

„

3D VYŠETŘENÍ ZRAKU JE NEJNOVĚJŠÍ METODA MĚ-
ŘENÍ ZRAKU, KTERÁ ZAJIŠŤUJE PŘESNÉ STANOVENÍ 
DIOPTRIÍ ZA DOSUD NEJPŘIROZENĚJŠÍCH PODMÍNEK. 
VYUŽITÍ MODERNÍCH 3D ZOBRAZOVACÍCH TECHNO-
LOGIÍ UMOŽŇUJE ZCELA NOVÝ ZPŮSOB MĚŘENÍ ZRA-
KU, KTERÝ JE NEJEN VELMI PŘESNÝ, ALE NAVÍC PŘÍ-
JEMNÝ.

V ČEM JE 3D VYŠETŘENÍ ZRAKU LEPŠÍ NEŽ  

KLASICKÉ VYŠETŘENÍ ZRAKU?

U klasického měření zraku se vyšetřuje každé oko zvlášť. Metoda 

3D měření zraku se odlišuje od klasické metody především tím, že 

se vyšetřují obě oči současně, což odpovídá reálným podmínkám 

běžného života. Výsledná dioptrická korekce je díky tomu přesná 

a velmi pohodlná na nošení. 

KLASICKÉ VS. 3D VYŠETŘENÍ ZRAKU

Klasické vyšetření zraku využívá černá písmena na bílém pozadí. 

Jedno oko je vždy zakryto. Výsledný obraz vzniká složením dvou 

samostatných obrazů pro pravé a  levé oko až na úplný závěr 

vyšetření. U metody 3D vyšetření zraku měření probíhá na ba-

revném LCD monitoru, obě oči jsou vyšetřovány současně po 

celou dobu vyšetření. Výsledný obraz se tvoří jako jeden celek, 

který je vnímán oběma očima.

PROČ JE DOBRÉ 3D VYŠETŘENÍ ZRAKU PODSTOUPIT?

Zrak je velmi důležitým smyslem, zaznamenává až 80 % všech 

informací. Zaslouží si proto naši pozornost a péči. Stejně jako v ji-

ných oborech, i v oblasti vyšetřování očí pokrok nelze zastavit. 

Pokud je pro vás zrak důležitý, dopřejte mu tu nejlepší a nejmo-

dernější péči.

JAK 3D VYŠETŘENÍ ZRAKU PROBÍHÁ?

3D měření zraku se provádí s použitím speciálních polarizačních 

brýlí, přes které sledujete oběma očima celou plochu testovacího 

LCD monitoru. Na pozadí je zobrazen prostorový objekt, nejčastěji 

nějaká krajina, což přirozeně navozuje vjem pohledu do dálky 

oběma očima současně. Na barevné pozadí (krajinu) jsou promí-

tány různé typy znaků a testů. Po celou dobu vyšetření je mozek 

nucen spojovat obrazy obou očí v jeden, což je přirozené, a je tím 

dosaženo pohodlnějšího vidění.

Moravské nám. 14, BRNO
725 437 154
brno4@ocnistudio.cz

Po – Pá: 9:00 – 18:00

Veveří 111, BRNO
725 437 152
brno2@ocnistudio.cz

Po – Pá: 8:30 – 19:00
So: 9:00 – 12:00

Křenová 71, BRNO
725 437 153
brno3@ocnistudio.cz
 
Po – Pá: 8:30 – 18:00

Nádražní 10, BRNO
724 219 181
brno@ocnistudio.cz

Po – Pá: 8:30 – 19:00
So: 9:00 – 12:00

Štefánikova 1, HODONÍN
725 437 150
hodonin@ocnistudio.cz

Po – Pá: 8:30 – 18:00
So: 9:00 – 12:00

www.ocnistudio.cz
www.detskaoptika.cz

#ocnistudioaleszejdl

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, 

opět bychom se s vámi rádi podělili o poslední 
novinky z našeho oboru. Žijeme v době 
technologické a digitální. Tento trend proniká 
i k nám a my jsme za to rádi. Díky nové 
technologii 3D vám totiž nyní můžeme lépe 
změřit zrak, DNEye oční scanner nám zase 
umožní vyšetřit vaše oči mnohem komplexněji 
a díky sociálním sítím s vámi můžeme být více 
v kontaktu a reagovat tak rychleji na vaše 
potřeby. 

Věříme, že i díky těmto novinkám vytváříme 
moderní místo, kam se budete rádi a s důvěrou 
vracet. Jednou z novinek je u nás přítomnost na 
Instagramu, kde se nám můžete pochlubit 
vašimi novými brýlemi a sdílet tak s námi vaši 
radost. Tak až budete dávat fotku vašich 
nových brýlí na Instagram, nezapomeňte ji 
označit: #ocnistudioaleszejdl #brylenasbavi.

S úctou,

Aleš Žejdl

Oční Studio Aleš Žejdl 

Nádražní 10/12, Brno 

542 216 201 

ocnistudio@ocnistudio.cz

Optika M & V 

Senovážné náměstí 2, 

České Budějovice 

380 120 991 

info@optikametropol.cz

Optik Studio Josef Švarc 

Klatovská tř. 131/26, Plzeň 

373 034 440 

info@optiksvarc.cz

StoppOptik 

OPTIKA POD KOSTELEM  

Žižkova 4, Zábřeh 

583 413 926 

zabreh@stoppoptik.cz

KN OPTIK 

U Nádraží 905/12, Teplice 

417 534 645 

info@kn-optik.cz
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NOVÉ SEZÓNY
Tak jako každý rok i letos s sebou jaro přineslo nové ko-
lekce brýlí a s nimi přišly i nové módní trendy. Pokud 
nosíte brýle, určitě vás zajímá, co je zrovna "in" a kam 
vlastně módní vlna směřuje. Jaké dioptrické brýle za-
čínají přicházet do módy? A jaké sluneční brýle budou 
letošním hitem sezony? Pojďme se zblízka podívat na 
to, co se nosí.

SLUNEČNÍ BRÝLE

U slunečních brýlí se vrací styl velkých „štítovek“. Možná vám 

tento styl bude připomínat ten, který tu byl na konci 90. let. 

Tehdy se však nosily velké štíty zasazené v subtilní kovové 

obrubě nebo úplně bez obruby.  Dnes jsou štítové brýle orá-

mované silnými plastovými obrubami (Dior, Fendi).

U některých modelů bývá vzhled štítových brýlí ještě umocněn 

bočními krytkami, které přiléhají na stranice a celkově tak pod-

trhují extravagantní vzhled (Fendi). 

V trendu zůstávají nadále zrcadlové sluneční brýle. Například 

v  podání značky Blackfin mají nezaměnitelný extravagantní 

a futuristický vzhled.

Objevují se ale také i u jiných návrhářů, například u Diora, kde mají 

trochu jiný, spíše nadčasový nádech. Podobně i pánská značka 

Jaguar se podržela nestárnoucí klasiky v podobě zlatých obrub 

s hrazdičkou a tmavými skly.

DIOPTRICKÉ BRÝLE

Dioptrické brýle zasáhl jeden nový trend, který se objevuje napříč 

všemi kolekcemi. Je to návrat ke kovovým obroučkám s tenkým 

nenápadným profilem. Tvary očnic se postupem času prohloubily 

až do tvaru hlubších kapek, který jsme byli zvyklí vídat v posled-

ních letech jen na slunečních brýlích. Některé modely jsou navíc 

ozdobeny zdvojeným nosníkem, tzv. „hrazdičkou“ (Jimmy Choo, 

Givenchy). 

V nových kolekcích Dior, Jimmy Choo i Givenchy se objevují kulaté 

brýle z kostěných a žíhaných materiálů v kombinaci s kovem, a to 

v dioptrické i sluneční variantě. 

MÓDNÍ TRENDY

Zdobenější modely obsahují kamínky různých velikostí, tvarů 

i brusů. Novinkou letošní sezony je zdobení celými perlami (Fendi). 

Jaký styl je ten nejlepší? To se nedá říct, každý jsme jiný, líbí se 

nám jiné barvy, tvary, každý navíc od brýlí očekáváme něco jiného. 

Někdo chce upoutat pozornost, jiný by zase radši brýle nená-

padné.  Důležité je, abyste se v brýlích cítili dobře a nosili je rádi. 

Při výběru si nechejte poradit od odborníků, správný optik totiž 

většinou odhadne nejen to, co vám sluší, ale také která obruba 

je vhodná pro vaše dioptrie a zároveň se hodí k vašemu stylu. 



BRÝLE PRO DÍTĚ
Moderní způsob života přináší ve zvýšené míře vý-
skyt očních vad nejen u dospělých, ale i u dětí. Změ-
nu kvality vidění u dítěte je potřeba včas odhalit.  
Dětské oko se totiž vyvíjí do věku 7-8 let. V této době 
už je vývoj zrakového aparátu více méně ukončen, 
mozek je nastaven na určitý způsob vnímání oko-
lí,  mnohdy i nesprávný. Dítě vám samo neřekne, že 
špatně vidí, ale je několik možností, jak vadu včas 
odhalit. Kromě pravidelných prohlídek u praktické-
ho lékaře je to vizuální kontrola rodičů nebo např. 
otestování zraku dítěte bezkontaktní kamerou  Plus- 
optiX. Pozitivní nálezy by pak měly být konzultovány 
u dětského nebo odborného očního lékaře, který 
dítě vyšetří a doporučí případné léčení. 

Pokud se tedy ukáže, že dítě trpí nějakou oční vadou a tudíž po-

třebuje brýle, je dobré přistupovat k věci pozitivně. Dítě snad-

něji vstřebá nošení brýlí v případě, že je situace nastavena jako 

kladná pomoc. Musí mít pocit jistoty, a proto v žádném případě 

nejsou na místě „lamentace“ nad vzniklou situací. 

Co se týče samotného výběru brýlí s dítětem v oční optice, je 

dobré počítat s tím, že i ve věku 3-4 let je dítě osobností a může 

mít zcela odlišné parametry výběru než jeho rodiče. Správně 

vyměřená oční korekce a správný výběr brýlí musí dítěti nastolit 

nerušený rozvoj všech potřebných zrakových funkcí. Nechte 

dítě vybírat si brýle podle jeho vkusu. Pochopíte, jakou barvu 

upřednostňuje, je-li pro něj důležitá značka brýlí, motiv obrázku, 

kombinace barev, materiál apod. Je dobré děti pozitivně 

motivovat, doladit pak brýle např. stejně barevným 

trikem nebo jinými doplňky. Ujišťujte je o tom, že 

jim „to sluší“ a brýle jsou kamarád a pomůžou 

jim k tomu, aby oči dobře viděly na televizi, 

při čtení knížky, malování, v kině a občas 

i na „ten“ tablet... Můžete společně brýle 

pojmenovat nebo „pořídit“ brýle oblíbe-

nému medvídkovi. Je také dobré od 

začátku nastolit režim nošení brýlí. Potřeba je nošení zauto-

matizovat, nezapomínat na ně. Dítě si potom přestane např. při 

hře či malování  brýle uvědomovat a je v podstatě vyhráno….

Vzhledem k větší pohyblivosti a hravosti dětí je potřebné při 

výběru brýlí klást důraz na bezpečnost a ochranu očí. Brýle mají 

být lehké, pevné, odolné vůči náročnému zacházení. Brýlové 

obruby mohou být z  oceli, titanu nebo speciálního plastu. 

Brýlové čočky jsou pak plastové s antireflexní úpravou, popř. 

z  ještě odolnějšího polykarbonátu. Důležitá je taky velikost, 

posazení brýlí na obličeji a stabilita jak na nose, tak za ušima. 

Dětské brýle by neměly být malé (dítě se může dívat mimo 

ně a  nebude dosaženo potřebného léčebného efektu), ale 

ani velké (kloužou, nemají správnou oporu na obličeji dítěte). 

Stranice brýlí je nutno častěji upravovat, aby brýle měly sta-

bilitu, ale také naopak netlačily. Pomocí přídavných silikono-

vých „brzdiček“ nebo gumiček je u některých brýlových obrub 

možno zabezpečit je proti pádu např. při sportu. U větších dětí 

je možno při pohybových aktivitách používat také kontaktní 

čočky. 

Hezké, lehké, pohodlné a bezpečné brýle nemohou být za-

darmo. Nechte si poradit od zkušených odborníků (v někte-

rých očních optikách se na dětskou klientelu přímo specializují). 

Zdravotní pojišťovny dnes dětem do 15 let na brýle určitou 

částkou přispívají. V dobré optice vám rádi vysvětlí, jakou část 

nákladů a jak často přebírá vaše zdravotní pojišťovna. 

A  co říci závěrem: Pořiďte vašim dětem brýle, které 

budou rády nosit a  budou vyhovovat jejich po-

třebám směrem ke zdravému vývoji jejich  zraku. 

Podporujte je v pravidelném nošení brýlí, pře-

konávejte s nimi případné počáteční těžkosti. 

Děláte jim tak velkou službu pro jejich bu-

doucí kvalitní vidění!

JAK SPRÁVNĚ VYBRAT
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Odbornost, kvalita, 
poradenství, skvělý 
produkt a hodnota 
zapadají do sebe.“ „

Je to pořád dokola. Navštívíte několik očních op-
tik a divíte se, proč jsou takové rozdíly v ceně 
brýlových čoček, brýlových obrub a služeb. 
Dalo by se lehce odpovědět.  U aut je to přece 
podobné. Různé značky mají různé vybavení, 
různě použitý materiál a hlavně různý kom-
fort,  bezpečnost…

Brýle vypadají na první pohled jednoduše. Kousek drátu nebo 

plastu a uprostřed sklo nebo plast. Nemají mnoho součástek, není 

tam žádná elektronika nebo software. Co je na tom tak složité? 

U brýlí ovšem musí vše do sebe perfektně zapadat. Jak odborně, 

zdravotně, materiálově, esteticky, tak i komfortem a bezpečím. 

Jistě jste se již setkali s někým, komu brýle vůbec nepadly, ne-

vypadaly na tváři hezky, rušily, měnily celou harmonii nositele. 

Nebo brýle byly celkem hezké, ale uživatel je neustále posouval 

na nose, klouzaly do stran nebo dokonce koukal často mimo ně. 

Takovéto příklady jasně ukazují, že výběru brýlí nebyla věnována 

patřičná pozornost buď ze strany nositele nebo ze strany oční 

optiky a jejího personálu. Kvalitní brýle musí splňovat celou řadu 

podmínek, aby se na konci mohly spolehlivě a zodpovědně použít 

a sloužily svému účelu.

Brýle jako zdravotní pomůcka – dioptrické brýle jsou svým zá-

kladem korekční pomůckou. Je tedy nutné, aby dioptrické hod-

noty byly správně určeny. Každá drobná odchylka od správných 

dioptrií vede k diskomfortu a zbytečnému zatížení celého vizuál-

ního systému vedoucímu v konečné fázi k bolestem očí, hlavy, 

krční páteře... Nechte si svou dioptrii určit u skutečných odborníků, 

vzdělaných optometristů. Správná korekce zraku nemůže vzniknut 

10 minutovým vyšetřením. Zde je odbornost neoddiskutovatelná.

Brýle jako součást každodenního života – zatížení očí se během 

dne velmi intenzivně mění, mění se vzdálenosti, na které pracu-

jeme, mění se světelné podmínky, mění se prostředí – kancelář, 

obchod, auto… Mění se také užití brýlí, např. na práci, na sport 

nebo třeba čtení v posteli.  Pro takto aktivní život je skutečně 

dobré se spolehnout při výběru brýlí na kvalitní oční optiku i per-

sonál. Odborný personál, který má dostatek zkušeností, dokáže 

naslouchat a hledat optimální řešení vašich potřeb. Pokud si jdete 

vybírat brýle, nechvátejte, dejte si dostatek času, aby vám mohlo 

být správně porazeno a zohledněny všechny vaše zvyklosti a po-

třeby. Nezapomínejte, že brýle vám také mají chránit oči před UV 

zářením, nadbytečným modrým světlem monitorů, tabletů nebo 

před poraněním při sportu.

Brýle jako součást vaší image - správné brýle mají vhodně do-

plňovat vaši osobnost. Mají zohlednit váš osobitý styl, image, 

způsob oblékání i radost ze života. Každý jsme zcela jedinečný. 

Lišíme se velikostí a tvarem tváře, barvou a délkou vlasů, velikostí 

a barvou očí a mimo jiné také vzájemnou vzdáleností očí. Vzít 

do úvahy všechny potřeby vaší osobnosti dokáže pouze kvalitní 

a zkušená oční optika. Na trhu je obrovské množství brýlových 

obrub, které se také liší tvarem, barvou, materiálem, provedením... 

Svou pozornost věnujte zásadně takovým kvalitním optikám, kde 

máte dostatečně široký výběr, jistotu a tradici poskytování služeb, 

záruku, spolehlivý a odborný personál.

Naše oči nás spojují s okolním životem téměř v 80 % všech in-

formací a vjemů. Když máme oči v pořádku, tak si tuto situaci 

neuvědomujeme a považujeme ji za samozřejmost. Naše oči si 

zaslouží velkou pozornost. Dejte jim šanci návštěvou kvalitních 

očních optik.

DOKOLA 
JE TO POŘÁD  
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Rodenstock nastavuje nové standardy 
pro dosažení maximální zrakové ostrosti

KN OPTIK U Nádraží 5a, Teplice, tel.: 417 534 645

OPTIKA METROPOL, Senovážné nám. 2, České Budějovice, tel.: 380 120 991

Oční studio Aleš Žejdl, Veveří 111, Brno, tel.: 533 133 237

Oční Studio Aleš Žejdl, Štefánikova 1, Hodonín, tel.: 518 342 499

Stopp Optik, Králova 1283, Valašské Meziříčí, tel.: 571 612 294

Od 1. 4. 2018 přichází společnost Rodenstock s unikátní technologií pro výrobu brýlových čoček
a opouští dosud tradičně používaný model, známý na celém světě jako Gullstrandův model, který
vychází z průměrných hodnot biometrických dat. Po 118 letech objevili vývojoví inženýři
společnosti Rodenstock GmbH v Mnichově unikátní způsob, jak vytvořit brýlové čočky mnohem
komfortnější, než tomu bylo dosud.

Tato zásadní změna algoritmu výpočtu používá přesné biometrické hodnoty oka identické vždy
pro jednoho jediného uživatele a na základě takto identifikované anatomie umožňuje vyrobit zcela
unikátní brýle. Brýlové čočky zhotovené touto technologií dosahují výrazně vyššího komfortu vidění 
a maximální možné ostrosti zobrazení. Technologie s označením DNEye® PRO se nyní nachází 
na výrobcích s označením Impression FreeSign Pro®.

Výhody pro uživatele brýlových čoček s optimalizací DNEye® PRO:

 Unikátní způsob měření zraku s nezaměnitelným výsledkem pro vaše oko.
 Započtení biometrických hodnot oka pro každé brýle zcela jedinečně.
 Maximálně ostré vidění, kterého lze dosáhnout.
 U progresivních brýlových čoček rozšíření zorného pole na střední vzdálenost a na čtení.

Od dubna 2018 je možné zakoupit produkty s DNEye® PRO v těchto očních optikách:
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ROZMAZANÉ 
VIDĚNÍ?

BOLEST 
ŠÍJE?

Eyezen jsou brýlové čočky pro celodenní nošení speciálně navržené 
pro váš život online. I v případě, že nenosíte brýle s dioptrickými hodnotami.

Pomáhají vašim očím odpočinout si od počítače, mobilu a zároveň 
chrání váš zrak před škodlivým modrofi alovým světlem.

NECHTE SVÉ OČI ODPOČINOUT OD DIGITÁLNÍHO ŽIVOTA

OBJEVTE BRÝLOVÉ 
ČOČKY URČENÉ 
PRO POUŽITÍ PŘED 
OBRAZOVKOU

Svarc_inzerce_A5.indd   2 22.02.2018   13:35:23

CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI 

Kontaktní čočky a ochrana před UV zářením

UV záření nepůsobí negativně pouze na pokožku, ale také na 

struktury oka. UV záření může poškozovat spojivku, rohovku, 

oční čočku i sítnici. Kontaktní čočky vyrobené z materiálu s UV 

filtrem poskytují ochranu před slunečními paprsky, i  přesto 

doporučujeme především v letních měsících zrak chránit kva-

litními slunečními brýlemi. 

Peroxidové roztoky versus multifunkční roztoky

V České republice se prozatím používají především víceúčelové 

čistící roztoky, které čočky dezinfikují a odstraňují z povrchu 

čočky mikroorganismy a usazeniny, tak aby bylo možné další 

den čočku použít. Jednokrokové a dvoukrokové peroxidové 

čistící systémy mají širší pole působnosti v  likvidaci mikro- 

organismů. Výzkumy prokazují nižší výskyt komplikací u nosi-

telů, kteří k čištění a dezinfekci používají peroxidové roztoky. 

Plavání a kontaktní čočky

Převážně ve vodních nádržích, ale i v bazénech se mohou na-

cházet mikroorganismy, které mohou způsobit záněty rohovky 

a spojivky. Ideální variantou pro tento sport jsou jednodenní 

kontaktní čočky, které minimalizují riziko infekce oka. Při pla-

vání v kontaktních čočkách je dobré používat krycí plavecké 

brýle. Nárazová vlna může kontaktní čočku z oka odplavit. Při 

používání jiných než jednodenních kontaktních čoček je důle-

žité jejich důkladné očištění po odchodu z bazénu. 

Nutnost kontrol

Pravidelné kontroly u  nositelů kontaktních čoček jsou ne-

zbytné. V rámci kontrol sledujeme usazení kontaktních čoček, 

refrakční stav oka a hlavně se snažíme předejít komplikacím, 

které by mohly vést k poškození až ztrátě zraku. Mnoho změn 

se děje zpočátku zcela bezbolestně, proto apelujeme na nut-

nost pravidelných kontrol. 

Děti a kontaktní čočky

Kontaktní čočky nejsou ve srovnání s kvalitními značkovými 

brýlemi o mnoho dražší, nelze proto opomenout ani fakt, že 

brýle v rukou dětí mají menší životnost. Střídání nošení brýlí 

a kontaktních čoček, zejména při dynamických aktivitách, zvy-

šuje nejen životnost brýlí, ale také bezpečnost dětí. Významnou 

výhodou je také psychologický dopad – u některých dětí mohou 

kontaktní čočky zvýšit sebevědomí, dítě pak raději korekční 

pomůcku využívá a lépe se zapojuje do sportovních aktivit. 

Děti jsou velmi přizpůsobivé, čím dřív je zahrnuto čištění a péče 

o kontaktní čočky do každodenního hygienického rituálu, tím 

lépe si je osvojí a přenáší do dospělosti. Před první aplikací 

kontaktních čoček je bezpodmínečně nutné, aby jejich nošení 

schválil oční lékař. Pro první aplikaci kontaktních čoček u dětí 

je dále nutná spolupráce rodičů. Ideální variantou pro děti jsou 

jednodenní kontaktní čočky, u kterých zmíněné čištění odpadá, 

protože použité kontaktní čočky se, po vyjmutí z oka, prostě 

vyhodí do koše. 

KONTAKTNÍ ČOČKY 
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MULTIFOKÁLNÍ KONTAKTNÍ ČOČKY DAILIES TOTAL1® VÁM 
POSKYTNOU OSTRÉ VIDĚNÍ NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI. *
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Nová kolekce dioptrických 
i slunečních brýlí jaro/léto 2018

smělá a přímočará 
inovativní a kosmopolitní
mužná a poutavá

Značka Strellson se vyznačuje čistými liniemi a vysokou kvalitou.  
Je určena pro ambiciózní muže, kteří vědí co chtějí, 
mají svůj přímočarý styl a nedělají kompromisy.



40 cm 45 cm 70 cm 3 m

REVOLUCE V POJETÍ 
BRÝLOVÝCH ČOČEK

Technologie XtendTM 
přináší ostré vidění  
na několik vzdáleností 
ve stejném úhlu 
pohledu: můžete tak 
snadno zachytit každý 
detail na délku paže,  
a to i v pohybu.

ZACHYŤTE KAŽDÝ DETAIL NA DÉLKU VAŠÍ PAŽE A DÁL!

NEJMODERNĚJŠÍ BRÝLOVÉ ČOČKY VARILUX

N OV I N K A

Svarc_inzerce_Xseries_A5.indd   1 31.07.2017   9:19:32
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• CO JE TO ZÁŽITKOVÉ 3D VYŠETŘENÍ ZRAKU?
3D vyšetření zraku je nejnovější metoda měření 
zraku, která zajišťuje přesné stanovení dioptrií 
za dosud nejpřirozenějších podmínek.

Moravské nám. 14, BRNO
725 437 154
brno4@ocnistudio.cz

Po – Pá: 9:00 – 18:00

Veveří 111, BRNO
725 437 152
brno2@ocnistudio.cz

Po – Pá: 8:30 – 19:00
So: 9:00 – 12:00

Křenová 71, BRNO
725 437 153
brno3@ocnistudio.cz
 
Po – Pá: 8:30 – 18:00

Nádražní 10, BRNO
724 219 181
brno@ocnistudio.cz

Po – Pá: 8:30 – 19:00
So: 9:00 – 12:00

Štefánikova 1, HODONÍN
725 437 150
hodonin@ocnistudio.cz

Po – Pá: 8:30 – 18:00
So: 9:00 – 12:00

Objednejte se online na 3D vyšetření na

www.detskaoptika.cz

#ocnistudioaleszejdl

PŘIJĎTE VYZKOUŠET
JEDINEČNÉ ZÁŽITKOVÉ 
3D VYŠETŘENÍ ZRAKU

WWW.OCNISTUDIO.CZ

C H C E T E  

L É P E ?  

V I D Ě T  

POKUD JE PRO VÁS ZRAK DŮLEŽITÝ,
DOPŘEJTE MU TU NEJLEPŠÍ 

A NEJMODERNĚJŠÍ PÉČI.


