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zbLízka

P
ři operaci šedého zákalu se 

původní zakalená oční čočka 

nahrazuje umělou nitrooční 

čočkou. Ta je vyrobena z nejkvalit-

nějších, dlouhodobě prověřených 

biokompatibilních materiálů.

Z ČeHO Je ČOČKA
Používá se hydrofobní akrylát, měkký, 

poddajný materiál, který je pro lidský 

organismus přijatelný a oko nijak ne-

dráždí. V oku zůstává umělá čočka na-

trvalo až do konce života, v průběhu let 

ji není třeba vyměňovat ani čistit. 

Potřebná dioptrická síla nové 

umělé čočky se stanovuje po detail-

ním vyšetření a pomocí biometric-

kého výpočtu po změření oka. Typ 

nitroočních čoček se volí s ohledem 

na problém a požadavky pacienta 

na vidění. Operace šedého zákalu je 

pacientovi hrazena ze zdravotního 

pojištění. V rámci zdravotního po-

jištění má ale pacient nárok pouze 

na tzv. základní (standardní) nitrooční 

čočku – čočku, která odstraní dioptrie 

na jednu vzdálenost (buď na blízko, 

nebo do dálky) a na druhou vzdálenost 

pacient musí nosit brýle. 

bRýLe dO pOZAdí?
Pokud chce pacient snížit svoji závis-

lost na brýlích, může za doplatek zvo-

lit tzv. multifokální nitrooční čočku. 

Monofokální nitrooční čočky zajistí 

ostré vidění na jednu vzdálenost – 

buď na blízko, nebo do dálky. Mul-

tifokální nitrooční čočky zlepšují vi-

dění na blízko i na dálku i na střední 

vzdálenost, což umožňuje pacientům 

snížit potřebu brýlí nebo i natrvalo 

odložit brýle. 

Multifokální čočky jsou tvořeny 

takzvanými vizuálními zónami, při-

čemž některé zóny čočky řeší vidění 

na blízko, jiné do dálky. Tento typ 

čoček vyžaduje spolupráci mozku 

a pacienti si musí na čočky zvyknout. 

Jiný typ multifokálních čoček jsou 

čočky akomodační, které díky své 

promyšlené konstrukci využívají 

vlastních akomodačních mechanis-

mů lidského oka, a tak umožňují za-

ostřit objekty v různých vzdálenos-

tech. V nabídce očních klinik bývá 

také trifokální čočka, jež ve srovnání 

s multifokální čočkou zajišťuje lepší 

vidění na střední vzdálenost (např. 

na počítač).

Pokud pacient preferuje dokonalé 

vidění za šera a za tmy, může zvolit 

tzv. asférickou čočku. Pro odstranění 

astigmatismu se používají tzv. torické 

nitrooční čočky. V každém případě 

by však nitrooční čočky měly mít 

ochranné filtry, které umí zachytit 

nebezpečné složky denního světla 

způsobující poškození sítnice (tzv. 

modré světlo), omezují jejich průnik 

do oka a tím snižují riziko poškození 

sítnice a následné zhoršování zraku 

v důsledku vzniku sítnicové maku-

lární degenerace.

Rozhodli jste se pro operaci a zajímá vás, jaká čočka se ve vašem oku 
ocitne? Pak se vám určitě bude hodit tento článek. Na jeho základě si 
možná připravíte pro personál kliniky další otázky.

není čočka jako čočka

UmĚlÁ čOčKA V OKU 
zůSTÁVÁ NATRVAlO.


