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novinky

Jak šedý zákal vzniká, lékaři 
zatím přesně nevědí. Jeho chi-
rurgické odstranění je ale 
naštěstí možné. Při zákroku 
lékaři odstraní zkalenou čočku 
a nahradí ji umělou nitrooční 
čočkou. 

Důležitá je kvalita čočky
Umělá nitrooční čočka 
zůstává v oku po zbytek života. 
Je proto důležité zvolit co 
nejkvalitnější čočku. Např. 
na očních klinikách DuoVi-
ze v Praze a NeoVize v Brně 
pacientům aplikují tzv. žlutou 
nitrooční čočku AcrySof Na-
tural, která zamezuje průniku 
škodlivého modrého spektra 
světla do oka. Čočka tak 

snižuje riziko poškození sít-
nice a následného zhoršování 
zraku. „Ochranu sítnice 
žlutou čočkou považujeme 
za absolutní nutnost, protože 
právě onemocnění sítnice 
bývá častou příčinou těžko 
řešitelných zrakových obtíží 
u starších pacientů. Bohužel 
ale existují i méně kvalitní 
nitrooční čočky, např. z In-
die, které pacientovi nezaji-
stí ochranu sítnice ani dobré 
vidění. S takovými čočkami 
se ale pacienti na naší klini-
ce nesetkají,“ říká primářka 
brněnské oční kliniky MUDr. 
Věra Kalandrová.

Pražská oční klinika mj. 
nabízí nadstandardní opera-
ci pomocí femtosekundového 
laseru. Ta je velmi šetrná a pa-
cienti se tak nemusejí ničeho 
obávat. „Jedná se o zákrok, při 
kterém vstupní řez i otvor v 
pouzdře čočky vytváříme la-
serem bez použití skalpelu,“ 
vysvětluje primářka pražské 
kliniky MUDr. Lucie Valešová. 
„U této operace je možné vo-
lit nadstandardní nitrooční 
čočky, které korigují dioptrické 
oční vady.“

Pryč s dioptriemi
Dioptrie na dálku, na blízko, 
astigmatismus nebo špatné 
vidění za šera – to jsou pro-
blémy, které lze při operaci 
šedého zákalu také odstranit. 
„Stačí, když si pacient vybere 
některou z nadstandardních 
nitroočních čoček. Během 
zákroku pak vyjmeme z oka 
zkalenou čočku a nahradíme 
ji třeba čočkou multifokální, 
která koriguje dioptrie do dálky 
i na blízko. Při jedné operaci 
tak pacienta zbavíme jak záka-
lu, tak závislosti na brýlích,“ 
vysvětluje MUDr. Kalandrová.
Kromě multifokálních mohou 
pacienti u nadstandardních 
nitroočních čoček vybírat ještě 
mezi asférickými čočkami, kte-
ré zlepšují vidění za šera, v ml-
ze, v noci a při náhlém ostrém 
osvětlení (např. od protije-
doucího auta), a čočkami to-
rickými, jež korigují astigma-
tismus.

Více na www.neovize.cz 
a www.duovize.cz

K odstranění šedého 
zákalu a dioptrií stačí 
15minutový zákrok
Šedý zákal je nepří- 
jemné onemocnění 
oka, které snižuje kva-
litu zraku, a tím i života. 
Jeho odstranění je 
přitom dnes otázkou 
nenáročného a bezbo-
lestného zákroku. Jeho 
úspěšnost ale závisí na 
tom, podstoupíte-li jej 
včas – neváhejte proto 
dlouho.
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