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horní část schodolezu se uvolňuje pomocí páček nahoře 
u rukojeti a nikoli u pásů schodolezu.

Úchyty a opěrky pro invalidní vozík lze sklopit, takže 
schodolez je skladnější.

3 3 Po rovině se lze pohybovat po čtyřech kolečkách, které se 
elektricky vysunou po stisknutí tlačítka, takže odpadá 
fyzicky náročnější manipulace se schodolezem.

3 obsluhu schodolezu lG 2004 tedy zvládne i křehká žena.  
schodolez lG 2004 má řadu různých doplňků.

Inovovaný pásový schodolez:

U kolečkových schodolezů je známo, že se musí udržovat rovnováha. 
U nového typu lG 2020 bylo přidáno třetí kolečko, o které se 
schodolez opře viz. obrázek vpravo. Tato inovace vynikajícím 
způsobem stabilizuje schodolez. 

Máme v nabídce také schodolezy liftkar PT UNI,
PT outdoor, PT Fold, Jolly a další.

Kolečkový schodolez

www.schodolez.cz

ANDALUSIE, MAR MENOR, MENORCA, SICÍLIE, KORFU, 
POZNÁVACÍ RAKOUSKO – nově i s odjezdy z Moravy

NOVINKA: MAĎARSKO – koupání v termálech 
na 4 nebo 5 nocí autobusem

Letecky nebo autobusem, pobytové i poznávací zájezdy.

CENOVĚ  VÝHODNÁ DOVOLENÁ 
s dotací pro SENIORY 55+!

www.seniorikmori.cz
www.datour.cz, www.korfu-dovolena.cz
www.rakousko-dovolena.cz

PRODEJ zájezdů JARO a PODZIM 2014 již zahájen. 
O tyto cenově výhodné zájezdy je velký zájem, 

doporučujeme neváhat s rezervací! 
BONUSY za včasnou rezervaci! Záloha jen 2.000 Kč! 

Staňte se s námi aktivním seniorem. Sledujte náš web:

Pardubice 466 415 506, Hr. Králové 495 523 100, Hořice 493 623 738, Praha 1 222 314 848
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novinky

Operace šedého zá- 
kalu je jedním z nej- 
běžnějších očních 
zákroků, čím to je?

Šedý zákal je nemoc 
spojená se stárnutím. 

Původce nemoci tedy není 
znám, nelze stanovit pre-
venci a jedinou cestou, jak 
zákal odstranit, je opera-
tivní zákrok.

Takže jiná cesta než 
operace není?

Ne, pacientovi se po- 
stupně začne zaml- 

žovat vidění a ve chvíli, kdy 
ho tento stav začne ome-
zovat v běžném životě, je 
ten správný čas na opera-
ci.  Šedý zákal se nejčastěji 
objevuje mezi 60 až 75 lety.

Jsou s operací spojena 
i nějaká rizika?  

Jedná se o nejčas- 
těji prováděný zá- 

krok na světě, díky mo-
derním technologiím je 
výskyt komplikací zcela 
minimální. Pacientovi se 
vyjme zkalená čočka a vo-
peruje se umělá. Zákrok 
probíhá v lokální aneste-

zii, trvá přibližně 10-15 mi-
nut, a pacient po operaci 
odchází ihned domů. Návrat 
normálního vidění je pa-
trný již od následujícího 
dne. 

Jaký je rozdíl mezi 
mono a multifokálními 
čočkami?   

U monofokální čočky 
existuje jen jedna 

vzdálenost, na kterou pa-
cient vidí perfektně. Musí si 
vybrat, zda uvidí na dálku, 
na střední vzdálenost nebo 
nablízko. Pro ostatní varian-
ty musí nosit brýle. Opro-
ti tomu multifokální čočky 
mají optické zóny, které 
umožňují pacientovi vidět 
dobře, bez brýlí na různé 
vzdálenosti. Multifokální 
čočky tedy pacienta zbavují 
závislosti na brýlích. 

Rozdíl je ale i v ceně.  
To ano, za multi-
fokální čočky si pa-

cient musí připlatit. Cena 
jedné čočky se pohybuje od 
20 do 30 tisíc korun, zatímco 
monofokální standardní 
čočky hradí zdravotní 
pojišťovna. Díky naprosto 
nesmyslnému rozhodnutí 
Ústavního soudu, který le-
tos zrušil tzv. nadstandar-
dy, si pacient navíc musí při 
volbě multifokální čočky 
připlatit i za samotnou ope-
raci. 

To už je významná in-
vestice, jak dlouho ta-
ková čočka vydrží? 

Čočka vydrží po celý 
zbytek života. Reope-

race se navíc kvůli možným 
komplikacím prakticky ne-
provádí, takže jde opravdu 
o osudové rozhodnutí, kte-
ré bych každému doporučil 
řádně zvážit. Rozdíl v kva- 
litě vidění s mono a multi-
fokální čočkou je skutečně 
obrovský. 

Hraje při operaci roli  
i volba kliniky?

Jednoznačně. Liší se 
kvalitou přístrojů, 

druhem nabízených čoček a 
odborností personálu. Opro-
ti jiným klinikám nabízíme 
čočky od 4 světových vý- 
robců. Pacientovi je pak 
doporučována nejvhodnější 
čočka výhradně na základě 
důkladného odborného 
vyšetření a pacientových 
požadavků. Jeden z těchto 
výrobců (zároveň jediný na 
světě) navíc vyrábí čočky 
odstupňované po 0,25 diop- 
triích oproti standardním 
0,5. Tato skutečnost umož- 
ňuje nejpřesnější volbu 
čočky, šitou pacientovi 
přímo na míru. 

Operativní řešení šedého zákalu

Mgr. Adam Janek
Ředitel OčníhO centra Praha

CO ZPŮSOBUJE, ŽE 
NĚKTERÝM CELEBRITÁM 
MIZÍ VRÁSKY? KAM CHODÍ?

CHODÍ NA METACRILL!

Meta<>Crill® – bioregenerátor vlastního kolagenu
neboli oddálit příznaky stárnutí 

MUDr. Ivana Němečková
Hlavní školitelka aplikace Meta<>Crillu®. Pro Evropu | Ředitelka  Evropského  
školicího  a  aplikačního centra  Meta<>Crillu v Praze | Vedoucí lékařka 
a zakladatelka AURUM CLINIC v Praze.

ZboZborovská 56, Praha 5 - Malá Strana | tel. 722 725 703? 601 322 822
www.aurumclinic.net

Operace šedého zákalu a řešení vetchozrakosti

NÁVRAT DO 
JASNÉHO SVĚTA 

NA DOSAH RUKY

tip pro vás

Na stránkách www.ro- 
dina.cz si čtenáři mohou 
spustit ve zvukové po- 
době například  rozhovo- 
ry s legendárním psycho- 
logem Prof. Zdeňkem 
Matějčkem či  si po-
slechnout tipy pediatrů 
a zhlédnout zajímavá 
instruktážní videa. Velmi  
oblíbenou a úspěšnou  
částí je přes 20 online 
poraden, ve kterých od- 
borníci odpovídají na do-
tazy uživatelů.  

Výroční ceny
Server každoročně udě- 
luje výroční ceny s náz- 
vem Ceny Rodiny 2013,  
jehož hlavním smyslem 
je upozornit na nepře- 
hlédnutelné aktivity, 
tvorbu, produkty, projek-
ty a činnost, které podpo-
rují rodiče, děti a rodiny 
vůbec. Právě probíhající 
nominace lze nalézt na 
adrese www.rodina.cz/
cenyrodiny.

Rodina.cz  
bude udělovat 
Ceny Rodiny 
2013

O operacích šedého zákalu a multifokálních  
čočkách jsme mluvili s ředitelem Očního centra  
Praha Adamem Janekem.
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