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Účinek UV záření na naše oči 
Na UV záření jsou citlivé povrchové 
tkáně – pokožka těla, oční spojivka 
a také rohovka a oční čočka, které 
blokují velkou část UV záření (<295 
nm) vstupujícího do oka. Nad-
měrná expozice UV záření působí 
změny zejména v těchto očních 
strukturách. Kumulativní účinek 
UV záření způsobuje u oční čočky 
rozvoj šedého zákalu. Část UV ale 
proniká až na zadní pól oka, kde se 
nachází tenká vrstva světločivých 
buněk zvaná sítnice. Právě sítnice 
je přitom zodpovědná za příjem 
světelné informace a její přerod 
do fotochemické reakce. Jedná se 
o velmi citlivou tkáň, která nere-
generuje. Pokud je jednou poško-
zena, jde bohužel o nevratný stav. 
Za degenerativním onemocněním 
sítnice (AMD), které je v současné 
době označováno jako nejčastější 
příčina slepoty v západním světě, 
může přitom stát právě dopad UV 
záření na sítnici. 

Jak své oči ochránit?  
Pokud nenosíte dioptrickou korekci, 
je ochrana vašich očí jednoduchá, 
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Z barevných variant skel jsou k dispozici kla-
sické odstíny jako šedá, hnědá, černá a zelená, 
ale také ty méně běžné, extravagantnější – 
modrá, fialová, zrcadlové úpravy apod.

  Kumulativní 
účinek UV záření 
způsobuje u oční 
čočky rozvoj 
šedého zákalu.

S  létem přibývá sluneč-
ných dní a přirozeně 
roste i čas, který trávíme 

venku. Kdo by nechtěl načerpat 
trochu energie na sluníčku? 
I přesto, že sluneční záření na 
nás má některé pozitivní účin-
ky, neměli bychom zapomínat, 
že jeho součástí je také ultra-
fialové světlo (UV), které je pro 
oko sice neviditelné, ale přesto 
jej může poškodit. 

stačí si pořídit kvalitní, certifi-
kované sluneční brýle v optice. 
U nich máte záruku, že splňují 
zákonné normy, a mají tudíž UV filtr 
v požadovaném rozsahu. Jak je to 
ale s ochranou zraku u nositelů 
dioptrické korekce? Klasické čiré 
dioptrické brýlové čočky nabízejí 
UV filtr dnes již víceméně automa-
ticky. Před čím vás ale tyto čočky 
neochrání, je oslnění. Oči nejsou za 
čirými čočkami nijak „schovány“, 
někdy dokonce mohou být více 
namáhány kvůli odleskům, které na 
čiré brýlové čočce vznikají. Proto je 
dobré na slunečné dny zvolit jiné 
řešení. Možností je několik.

Dioptrické sluneční brýle 
Můžete vybírat z klasických sluneč-
ních brýlí, do kterých vám zkušený 
optik doporučí a následně objedná 
nejvhodnější variantu dioptrické 
barevné brýlové čočky. Pokud máte 
více dioptrií, můžete vybírat i ze 
ztenčených skel. Nosíte-li multifo-
kály, pak je možné objednat jejich 
sluneční variantu. Co se týká barev, 
k dispozici jsou klasické odstíny 
jako šedá, hnědá, černá a zelená, 

ale také ty méně běžné, extrava-
gantnější – modrá, fialová, zrca-
dlové úpravy apod.  Barvit brýlové 
čočky jde v některých případech dle 
původních brýlových čoček, které 
ve slunečním modelu byly origi-
nálně. Novinkou je také možnost 
objednat do slunečních brýlí značky 
Ray-Ban brýlová skla přímo od 

výrobce. 

Samozabarvovací brýlová skla 
existují v mnoha variantách. 
Jsou ideální variantou pro nositele 
dioptrické korekce, kteří nechtějí 
střídat více brýlí. Uvnitř v místnosti 

jsou stejně čiré jako běžné brýle 
a na slunci příjemně ztmavnou. 
Jejich zabarvení se optimálně 
přizpůsobuje změnám světla, díky 
použití nové technologie výroby 
dochází k jejich rychlému zatma-
vení i zesvětlení. Samozřejmostí 
je 100% UVA a UVB filtr do 400 nm. 
Navíc se dají kombinovat s filtrem 
modrého světla (vlnová délka 
400–440 nm), které se označuje za 
rizikový faktor pro rozvoj poškození 
sítnice. Zvolíte-li kombinaci samo-
zabarvovacích brýlových čoček 
s filtrem modrého světla, budete 
mít oči chráněné jak na slunci, tak 
při práci na digitálních zařízeních. 
Volit můžete opět z klasických 
barevných odstínů šedé, hnědé, 
zelené a nově také z neobvyklejších 
odstínů smaragdové, safírové, ame-
tystové a jantarové. Samostatnou 
kategorií samozabarvovacích čoček 
jsou ColorMatic IQ® Sun 2. Díky 
tmavému zabarvení chrání vaše oči 
před prudkým slunečním světlem 
a poskytují 100% ochranu před 
škodlivým zářením UVA a UVB. Když 
se ale z pláže přesunete například 
do restaurace, zesvětlí se zabarvení 
skel na 55 %, díky tomu si zachovají 
vzhled slunečních brýlí, zároveň 
však s nimi uvidíte i ve stínu, a to 
vysoce kontrastně. Skla jsou do-
stupná v šesti stylových barevných 
odstínech: třech módních barvách, 

pro ty, kdo sledují poslední trendy, 
a třech kontrastních odstínech pro 
sportovce a vyznavače outdooru.

X-tractive 
Trávíte-li hodně času za volan-
tem, budou pro vás ideální volbou 
brýlové čočky Transitions XTRActi-
ve. Díky jedinečnému designu jsou 
extra tmavé venku, chrání vaše oči 
před nejjasnějším sluncem i při těch 
nejvyšších teplotách. Tyto čočky 
ztmavnou také za čelním sklem 
automobilu, a chrání tak oči řidiče 
před slunečním světlem i při řízení.  
K dispozici jsou ve třech ikonických 
barvách (šedá, hnědá, zelená) a dal-
ších čtyřech stylových (emerald, 
sapphyre, amethyst, amber).

Oči máme jenom jedny na celý život 
Jejich ochrana tedy stojí za to. 
Bohužel existuje celá řada faktorů 
s negativním účinkem na zdraví 
našich očí, které ovlivnit nemůže-
me. Proč se tedy nevyvarovat těch, 
u kterých je to možné? Obzvláště 
když to znamená pořídit si kvalitní 
sluneční brýle, které navíc mohou 
být úžasným módním doplňkem. 
Přijďte se poradit do některé-
ho z Očních Studií Aleše Žejdla. 
S výběrem nejvhodnější varianty 
vám rádi poradíme. Vypadat skvěle 
a ještě být zdravý? Co víc si přát?



VI/2019

OS BULLETIN

Podobně jako každý z nás 
preferuje jiný styl v oblé-
kání, tak i sluneční brýle 

vyhovují každému jiné. Někdo 
má rád veliké, které dokona-
le zakryjí celé okolí očí (někdy 
i s podstatnou částí obličeje), 
jinému vyhovují úzké brýle, za 
které se oči taktak schovají. Le-
tos nešlápnete vedle ani s jed-
němi – v aktuálních kolekcích se 
objevují nové modely zastupují-
cí oba dva typy. 

AKTUÁLNÍ TRENDY 
ve slunečních 
brýlích? Nosit se 
budou obrovské 
i velmi úzké 
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HLEDÁTE STABILNÍ KOMFORT KAŽDÝ DEN, CELÝ DEN? 1,2*

VYZKOUŠEJTE NOVÉ KONTAKTNÍ ČOČKY ŘADY
AIR OPTIX  PLUS HYDRAGLYDE

Nové měsíční kontaktní čočky AIR OPTIX® plus HydraGlyde®  
nabízejí díky inovativním technologiím mimořádné pohodlí po 

celý den a každý den.1,2 Nehledě na to, zda jste krátkozrací, 
dalekozrací, máte astigmatismus nebo presbyopii,

můžete využít stabilní pohodlí a jasné vidění.1,2*

Tyto inovativní kontaktní čočky využívají dvě nové technologie:
•  Zvlhčující látka HydraGlyde® pomáhá zachovat zvlhčený povrch čoček po celý den, a každý den3,4

•  Technologie SmartShieldTM vytváří bariéru proti hromadění usazenin a uchovává čočky čisté po delší dobu5,6**

Nová řada
AIR OPTIX® plus HydraGlyde®

Vyzkoušejte je ještě dnes

* Na základě klinických studií kontaktních čoček AIR OPTIX® for ASTIGMATISM, multifokálních kontaktních čoček AIR OPTIX® AQUA a sférických kontaktních čoček AIR OPTIX® AQUA

** Na základě klinických studií kontaktních čoček AIR OPTIX® AQUA, srovnáno s kontaktními čočkami Biofinity^, PureVision^ACUVUE^ OASYS, ACUVUE^ ADVANCE a Avaira^.

1. Lemp J, Kern J. A comparison of real time and recall comfort assessments. Optom Vis Sci. 2016;93:E-abstract 165256.2. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon B lenses 
comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective measures of health, comfort and vision. Eye Contact Lens. 2013;39(4):290-294. 3. In vitro study over 16 hours to measure wetting substantivity; Alcon 
study: A00747-REP-007701; 11460 Johns Creek Parkway, Johns Creek, GA 30097, USA; Daniel Huenefeld;, 2015. 4. Lemp J, Kern J. On-eye performance of lotrafilcon B lenses packaged with a 
substantive wetting agent. Poster presented at Optometry’s Meeting, the Annual Meeting of the American Optometric Association; June 21-25, 2017; Washington, D.C. 5. Nash W, Gabriel M. Ex vivo 
analysis of cholesterol deposition for commercially available silicone hydrogel contact lenses using a fluorometric enzymatic assay. Eye Contact Lens. 2014;40(5):277-282. 6. Nash W, Gabriel M, 
Mowrey-Mckee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear.Optom Vis Sci. 2010;87:E-abstract 105110.

© 2019 Novartis CZ-AHG-1900002-06-19

Kompletní informace o nošení, péči a bezpečnosti si prosím přečtěte v Návodu k použití.

 
Lidské oko dokáže rozlišit až 1 milion odstínů.

Vrozené defekty barvocitu postihují až  
8 % všech mužů a pouze 0,5 % žen.

V lidské sítnici se nacházejí 3 typy  
fotoreceptorů zodpovědných za barevné 
vidění. Jedná se o tzv. čípky. Většina lidí 
jsou tzv. trichromaté mající čípky pro 
vnímání tří základních barev – červené, 
modré, zelené. Byli však objeveni i jedinci 
se 4 typy čípků, kteří jsou schopni rozlišit 
až stonásobně více odstínů.

Věděli jste?

MODERNÍ METODA 
měření barvocitu

 
Zrak je nejdůležitějším smyslem, 
80 až 90 % informací, které do-
stáváme o okolí, získáváme právě 
prostřednictvím zraku. Porucha 
schopnosti rozlišovat barvy může 
vést ke znevýhodnění v mnoha 
oblastech běžného života. Defekty 
barvocitu bohužel nelze vyléčit, 
díky speciálním brýlovým čočkám 
je ale můžeme úspěšně korigovat. 
Korekcí defektu barvocitu zlepšíme 
nejen vnímání barev, ale především 
kvalitu života. Díky nové metodě, 
kterou používáme, jsme jako jedni 
z mála v České republice schopni 
případný defekt barvocitu nejen 
vyšetřit, ale na základě konkrétních 
výsledků objednat brýlové čočky 
zhotovené individuálně, na míru. 
Jsou to speciální barevné brýlové 
čočky určené ke korekci červeno-
zelených defektů barvocitu, které 
lze navíc kombinovat s dioptriemi. 
Brýlové čočky vsadíme do Vámi 
vybrané dioptrické obruby.

Kam na vyšetření barvocitu 
Máte-li zájem objednat se na speci-
ální vyšetření barvocitu, kontaktujte 
nás v Očním Studiu Aleše Žejdla na 
Křenové 71 v Brně (telefonní číslo: 
725 437 153).

Moderní metoda mě-
ření barvocitu umož-
ňuje nejen přesné 

stanovení případného defektu, 
ale i jeho korekci.

 Defekty barvocitu 
bohužel nelze vyléčit, díky 
speciálním brýlovým 
čočkám je ale můžeme 
úspěšně korigovat. 
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533 133 237 
725 437 152 
brno2@ocnistudio.cz

Po–Pá: 8:30 – 19:00 
So: 9:00 – 12:00

515 537 359 
725 437 154 
brno4@ocnistudio.cz

Po–Pá: 9:00 – 18:00

542 216 201 
724 219 181 
brno@ocnistudio.cz

Po–Pá: 8:30 – 19:00 
So: 9:00 – 12:00

543 213 209 
725 437 153 
brno3@ocnistudio.cz

Po–Pá: 8:30 – 18:00

Zde také služby oční ambulance

518 342 499 
725 437 150 
hodonin@ocnistudio.cz

Po–Pá: 8:00 – 18:00 
So: 9:00 – 12:00

VEVEŘÍ 111, BRNO 
P  administrativní budova Platinium

MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 14, BRNO
P  administrativní budova Rozmarýn

NÁDRAŽNÍ 10, BRNO 
P  centrum města vedle CK Čedok

KŘENOVÁ 71, BRNO
     přímo v budově IFM

ŠTEFÁNIKOVA 1, HODONÍN
P  světelná křižovatka Štefánikovy a Národní tř.
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