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Řešením mohou být tzv. prémiové čočky, kte-
ré spadají do kategorie nadstandardní péče.
„V poslední době naši pacienti žádají stále 
častěji prémiové čočky, které vyřeší ví- 
ce problémů najednou,” popisuje situaci 
MUDr. Věra Kalandrová, primářka Oční klini-
ky NeoVize. „Nadstandardní léčba šedého 
zákalu, která zahrnuje implantaci prémiové 
nitrooční čočky, zvyšuje všeobecný komfort 
pacienta a zbaví ho závislosti na brýlích. 
Velmi často má pacient po operaci nesrova-
telně kvalitnější vidění než měl v mládí.”
Ale pozor! I u prémiových čoček je potřeba 
získat přesné informace o značce čočky. 
I zde jsou velké rozdíly v kvalitě.

Z čeho tedy lZe vybírat?

asférické monofokální čočky
„Příkladem prémiových čoček mohou být 
asférické monofokální čočky, které zkvalitňu-
jí vidění za šera. Ty jsou vhodné zejména pro 
seniory, kteří často (i ve svém věku) řídí auto-
mobil večer a potřebují tedy výraznou ostrost 
vidění“, vysvětluje primářka Kalandrová.
V Oční klinice NeoVize a Oční klinice Duo-
Vize doplatíte za americkou čočku Alcon 
AcrySof® IQ 2 700,- Kč.

torické čočky:
Řekl vám lékař, že máte rohovkový astigma-
tismus? Pokud je astigmatismus nižší, často 
postačí tzv. nářezy rohovky, které astigmatis-
mus odstraní.
Pokud je vyšší (nad 2 dioptrie) zvažte toric-
ké čočky. Torická čočka vyrovnává rohovkový 
astigmatismus a tím výrazně zlepšuje kvalitu 
a ostrost obrazu. Pacient pak již nemusí po 
operaci nosit brýle na dálku.
Na Oční klinice NeoVize vám provedou náře-
zy rohovky (LRI) zcela zdarma a za torickou 
čočku zaplatíte 9 600,- (Alcon AcrySof® IQ 
Toric.)

Multifokální čočky:
Multifokální čočky vás umí zbavit závislos-
ti na brýlích. Jednoduše řečeno, ale co to 
v praxi znamená? Nebudete muset používat 

brýle na dálku, ani na blízko pro vět-
šinu běžných činností – při luštění 
křížovek, práci na zahradě, kutění 
v dílně, čtení pohádek vnoučatům, 
vaření, opravě auta nebo třeba při 
čtení cenovek v obchodě. Takže 
svět se zjednoduší a vy už nebudete 
ztrácet ani ničit své brýle, nebude-
te je muset čistit, opravovat a hlav-
ně – nebude potřeba je kupovat. 
Cena multifokální čočky AcrySof® 
ReSTOR® na Oční klinice NeoVize 
a Oční klinice DuoVize je 19 600,-.
Příště o technologickém vývoji 
a nejmodernějších postupech léč-
by nejen šedého zákalu. , 

ho materiálu, tak vydrží beze změny dlouhé 
roky a zajistí kvalitní pohled na svět. Příkla-
dem vysoce kvalitní čočky, kterou na Oční kli-
nice NeoVize a na Oční klinice DuoVize dosta-
ne každý pacient bez doplatku, je americká 
čočka AcrySof® Natural (výrobce Alcon®).

Proč tedy nadstandard?

V seniorském věku potřebuje člověk obvyk-
le více brýlí – na dálku, na blízko, na počí-
tač. Někdy je možné používat kombinovaná 
skla, ale ta zase cenu brýlí výrazně zvyšu-
jí. V poslední době však stále více stoupa-
jí nároky na kvalitu vidění a největší posun 
v nárocích je viditelný právě u seniorů.
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O čima vnímáme více než 90 % 
všech vjemů. Zrak je naším nej-
důležitějším smyslem. Proto 
každé snížení kvality vidění oka-

mžitě pocítíme. Ve vyšším věku je jedním 
z nejčastějších důvodů snížení kvality vidění 
šedý zákal. Avšak, jak jsme vás informova-
li v minulém článku, není to stav neřešitelný. 
Díky úžasnému pokroku moderní oftalmologie 
lze šedý zákal rychle, bezpečně a bezbolest-
ně odstranit. Nyní, od začátku letošního roku, 
má navíc pacient možnost vybrat si mezi stan-
dardním řešením, které odstraní šedý zákal, 
nebo s možností připlatit si nadstandard 
a zbavit se například i závislosti na brýlích.

Co všeChno je 
standard?

V rámci zdravotního pojištění má 
každý pacient ve standardní péči 
právo na operaci šedého zákalu 
a na umělou čočku, která nahradí 
jeho zkalenou čočku. Čočka, kterou 
pacient získá bez doplatku, je tzv. 
monofokální. Znamená to, že díky 
této čočce budete zaostřovat pouze 
na jednu vzdálenost, takže se „zba-
víte” jedněch brýlí. A obvykle si paci-
ent může zvolit, zda chce odložit brý-
le na dálku nebo do blízka. 
Pokud je čočka vyrobena z kvalitní-

Primářka oční kliniky 
neovize, MUdr. věra Kalandrová
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Jediné opravdové

ešení p i hemoroidech

Zastavte hemoroidy 

Hemoroidy nemohou být vyléceny, mohou však být pod kontrolou.
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Proč Hemor-Rite™ Cryotherapy?
Hemor-Rite je nový patentovaný zdravotnický 
prostředek. Byl testován a schválen k léčbě 
vnitřních i vnějších hemoroidů chladovou terapií.

- zastavuje bolest, svědění a pálení
- okamžitě zmenšuje otok hemoroidální tkáně
-  přináší rychlý ústup všech symptomů 

a umožňuje  pokračovat v běžných aktivitách
- bez nežádoucích účinků
- 8 minutové ošetření vydrží až 10 hodin
- 6 měsíců životnosti od prvního zmrazení
- schváleno jako bezpečné a účinné

Hemor-Rite™ Cryotherapy je anatomicky tvarovaná pomůcka k aplikaci chladové terapie (kryoterapie) přímo na zduřelé hemoroidální žíly při vnějších i vnitřních (v konečníku) 
hemoroidech.  Přímé působení chladu zajišťuje rychlé zmírnění svědění, bolesti a otoku.  Kromě toho je pomůcka vhodná k léčbě trhlinek v konečníku a jeho okolí – terapie 
totiž způsobuje stažení cév (vazokonstrikci) a má analgetické účinky.  Při vývoji přístroje byly zohledněny tyto faktory: anatomie lidského těla, zdravotnické informace o léčbě 
daného onemocnění a požadavky mezinárodních norem. Výrobek byl schválen Americkým úřadem pro kontrolu potravin a léků (FDA) podle § 510(k) amerického zákona 
a potravinách, lécích a kosmetických přípravcích. V EU obdržel výrobek certi kát CE podle přílohy VII směrnice ER o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.

chladem Žádejte v lékárně. www.medimport.cz
vidění s astigmatismem vidění s torickou čočkou


