
HLAVNÍ BODY

Vývoj torických čoček přinesl 
zrychlení orientace, zlepšení 
stability, zásobení rohovky 
kyslíkem a reprodukovatelnosti. 
To umožňuje kontaktologům 
bez obav aplikovat měkké 
torické čočky při špatném vidění 
způsobeném astigmatismem.

Klíč k úspěchu spočívá ve 
vyhodnocení rotační stability 
ve všech pohledových směrech 
a mezi mrknutími.

Kontaktologové by měli mít 
možnost výběru nejméně ze 
dvou designů čoček, přičemž 
tento výběr by měl zahrnovat 
design s prizmatickým balastem 
a design bez prizmatického 
balastu.

Kontaktologové by měli 
z časového i finančního hlediska 
počítat s aplikací více než jedné 
čočky na oko. Přesto by se měli 
snažit vystačit s nejvíce dvěma 
čočkami na jedno oko.

Dříve byla aplikace měkkých torických kontaktních 
čoček považována za „speciální aplikaci“, kterou 
mohou provádět pouze zkušení kontaktologové. 

V  posledních letech se však počet dostupných 
designů zvýšil a přístup k aplikaci se zjednodušil. 
Podíl nových měkkých torických čoček nyní 
ve Velké Británii činí více než 30 procent, což 
v  podstatě odpovídá procentuálnímu výskytu 
astigmatismu mezi 0,75 až 2,50Dcyl v populaci.1 
Přesto zůstává podíl aplikovaných měkkých 
torických čoček na mnoha trzích po celém světě 
stále nízký.2
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ěkké torické čočky jsou nyní dostupné přímo ze skladu 
a  nabízejí stále více výhod v  podobě časté výměny, 
jednodenních čoček nebo silikonhydrogelových 

materiálů. Torické čočky mohou být aplikovány empiricky nebo 
s  pomocí zkušebních sad. Tyto sady nyní umožňují pacientům 
s  astigmatismem vyzkoušení zkušebních torických čoček stejně 
pohodlně jako při aplikaci sférických čoček. 

Jedním z  důvodů tohoto zjednodušení aplikace torických čoček 
jsou pokroky ve výrobní technologii. S  příchodem nových levných 
technologií výroby čoček lisováním (stacionárním odléváním) ve 
formách, které umožňují, aby čočka zůstala hydratována po celou 
dobu výroby, došlo ke zlepšení reprodukovatelnosti kontaktních 
čoček a  jejich optické kvality. To poskytuje kontaktologům větší 
jistotu, že čočky, které předávají pacientům, odpovídají objednaným 
čočkám.

Nicméně nedávný průzkum mezi nositeli ukázal, že výsledky 
u  nositelů torických čoček nedosáhly očekávané vysoké úrovně, 
zejména při porovnání pohodlí a vidění.3 Potřeba dalšího zlepšování 
parametrů spolu s  lepším poznáním vlivů působících na torické 
čočky, vedla v  posledních několika letech ke vzniku pokročilejších 
designů. Skladové a  zakázkové měkké torické čočky jsou nyní 
dostupné i v silikonhydrogelových materiálech, takže výsledné lepší 
zásobení rohovky kyslíkem umožnilo větší rozsah tlouštěk v profilu 
čoček, které dále zlepšují orientaci a stabilitu čoček na oku. 

Přibližně 16 procent předpisů se týká astigmatismu s  více než 
1,00Dcyl (tabulka 1), přičemž v  ametropické populaci se více než 
30  procent předpisů týká astigmatismu 0,75D nebo více.4 Pro 
korekci této refrakční vady má kontaktolog k  dispozici několik 
alternativ:

M
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OPTICKÁ MOHUTNOST 
KOREKČNÍHO CYLINDRU 

(D)

PROCENTO Z CELKOVÉHO 
VZORKU

PROCENTO 
Z ASTIGMATICKÝCH ČOČEK

0 32,0

0,25-0,50 34,6 50,9

0,75-1,00 17,7 26,0

1,25-2,00 9,8 14,4

2,25-3,00 3,8 5,6

3,25-4,00 1,5 2,2

více než 4,00 0,6 0,9

Výskyt astigmatismu, od Bennetta4
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Základy kontaktologické praxe

Tvrdé plynopropustné čočky
Čočky RGP korigují rohovkový astigmatismus. Výhodou použití 
sférické RGP čočky pro korekci astigmatismu je relativní snadnost 
aplikace. Nevýhodou je menší pohodlí spojené s tvrdými čočkami, 
v  některých případech obtížné dosažení dobře vycentrované 
čočky a  častý problém se vznikem barvení rohovky v  poloze tři 
a  devět hodin. Sférická RGP čočka ovšem nekoriguje čočkový 
astigmatismus. V případech vysokého rohovkového astigmatismu 
může být čočka nestabilní a  pak je žádoucí torická zadní plocha 
v  periferii čočky nebo v  rozsahu celé zadní plochy. Torická plocha 
celého zadního povrchu čočky je tou nejlepší možností pro dosažení 
optimálního usazení.

Tlusté měkké čočky
Často uváděnou strategií pro korekci astigmatismu nízkého stupně 
měkkými čočkami je zvýšit tloušťku čočky nebo použít materiál 
s vyšším modulem pružnosti. Tento přístup vychází z teoretického 
předpokladu, že tlustší nebo tužší čočka bude rohovku méně 
kopírovat a tím lépe zamaskuje astigmatismus.

Kontrolované studie zpravidla ukázaly, že u většiny pacientů nebylo 
dosaženo žádného významného výsledku.5,6 Podobně se prokázalo, 
že sférické čočky ze silikonhydrogelového materiálu s  vyšším 
modulem pružnosti nemají v porovnání s měkkými hydrogelovými 
čočkami žádný významný vliv na dosaženou míru maskování 
astigmatismu.7 Celkově je nutno konstatovat, že stupeň korekce 
astigmatismu měkkými sférickými čočkami je klinicky nevýznamný.

Asférické hydrogelové čočky
Ukazuje se, že použití asférických předních povrchů, které snižují 
sférickou odchylku v  systému čočka/oko, může zlepšit kvalitu 
vidění při nízkých stupních astigmatismu oproti sférickým měkkým 
čočkám, přestože astigmatismus zůstane nekorigovaný. Avšak 
odchylky oka se u jednotlivých osob značně liší, což může částečně 
vysvětlovat, proč čočky tohoto typu vyhovují potřebám některých 
nositelů, ale potřeby jiných nositelů neuspokojují. Navíc novější 
výzkumy ukázaly, že výsledky dosažené s  asférickými čočkami 
se snižují s  většími velikostmi zornic. Výsledky zrakové ostrosti 
nedosahovaly úrovně plné astigmatické korekce měkkými torickými 
čočkami.8

Měkké torické čočky
Další možností, kterou má kontaktolog k  dispozici, je aplikace 
měkkých torických čoček. Tyto čočky mají výhodu v podobě pohodlí, 
kterou se vyznačuje měkký materiál, a celkově lepší kvalitu vidění 
oproti jiným, výše probíraným měkkým čočkám. Zbytek tohoto 
článku se bude zabývat aplikací měkkých torických kontaktních 
čoček v praxi.
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Aplikace měkkých torických kontaktních čoček

Přístrojové vybavení
Základní přístrojové vybavení potřebné pro aplikaci měkkých 
torických čoček se neliší od vybavení pro aplikaci běžných měkkých 
čoček. Při aplikaci měkké torické čočky je obzvláště užitečná 
štěrbinová lampa, která má měřicí mřížku s  úhloměrem, neboť 
pomáhá při určování osy. Pokud toto vybavení není k  dispozici, 
může pomoci rotace paprsku světla a  odečtení míry rotace na 
příslušné stupnici. (obrázek 1).

Výběr čočky
Ideální by bylo mít k  dispozici komplexní sadu zkušebních čoček, 
aby mohli astigmatičtí pacienti získat zkušenost s nošením čoček 
stejně pohodlně, jako pacienti se sférickými čočkami. Alternativou 
je aplikace na základě zkušenosti, ať už se jedná o  aplikaci 
disposable čoček nebo konvenčních skladových torických čoček.
Aplikace disposable čoček znamená, že kontatolog pro daného 
konkrétního pacienta objedná zkušební (diagnostickou) čočku. 
V  obou případech musí být čočka vyhodnocena na oku, aby 
kontaktolog mohl posoudit usazení čočky a  její rotaci, na čemž 
záleží optický výsledek. Zachování rotační stability čočky je klíčem 
k úspěšné aplikaci měkké torické čočky, nejen při přímém pohledu, 
ale také při laterálních pohybech oka, stejně jako při různých 
polohách hlavy.

Torický tvar povrchu
Tvrdá torická čočka si udržuje svoji polohu na rohovce díky 
tomu, že zadní povrch čočky odpovídá torickému tvaru rohovky. 
Předpokladem je, že rohovka má natolik torický tvar, aby byl 
důvod k  aplikaci torické čočky. I  když je měkká čočka vyrobena 
s  torickým zadním povrchem, kvůli nižšímu modulu pružnosti se 
bude deformovat a tudíž bude na oku rotovat. Nejběžnější lisované 
torické měkké čočky s  torickým zadním povrchem jsou stejně 
vhodné i  pro aplikaci na sférické rohovky při korekci čočkového 
astigmatismu. Novější designy mají v  periferii sférické aplikační 
zakřivení, které obklopuje torickou optickou část zadního povrchu. 
Aby byla zachována korekce astigmatismu, musí být čočka na oku 
rotačně stabilní. Existují dva základní způsoby, jak toho dosáhnout:

• systém stabilizace s prizmatickým balastem
•  systém stabilizace bez prizmatického balastu (např. tzv.„double 

slab-off“, dvojitá ztenčená zóna, zrychlený design stabilizace).

Stabilizační systém s prizmatickým balastem
Jedná se o vůbec první a stále nejběžnější způsob stabilizace čočky 
na oku, i  když v  průběhu let prodělal značné úpravy. Principem 
je výroba čočky se vzrůstající tloušťkou ve směru dolů k  její bázi 
(obrázek 2a). Tenčí část čočky je umístěna pod horním víčkem,

OBRÁZEK 1 Rotace paprsku světla pro 
zaměření orientační značky a  změření 
polohy čočky (poskytl Trusit Dave)

4



Základy kontaktologické praxe

které pak tlačí tlustší část čočky směrem k dolnímu víčku (takzvaný 
princip melounového semínka). Mnoho let se věřilo, že gravitace 
nehraje žádnou roli v  umístění osy. Avšak nedávný výzkum 
– při kterém se pozorovalo, co se stane, když nositelé čoček 
s prizmatickým balastem leží na boku – ukázal, že gravitace přece 
jen má určitý vliv, jak je to ilustrováno obrázkem 3.9 V této poloze 
se prizmatická základna přesune směrem k vertikále. Poloha víčka, 
mrkání a gravitace – to vše má důležitý vliv na orientaci čočky s tímto 
systémem stabilizace. Když se čočky s  prizmatickým balastem 
pootočí o  45 stupňů od své normální polohy, jejich orientace se 
vlivem gravitace rychle vrací směrem k původní poloze o 20 až 30 
stupňů. Pokud již nehraje roli gravitace, k  největší rotaci dochází 
při mrknutí kvůli rychlému pohybu horního víčka, které přejíždí přes 
profil čočky.

Zvýšení tloušťky čočky způsobuje, že materiálem prochází méně 
kyslíku, a to může také vést k poklesu pohodlí, zejména u dolního 
víčka. Ve snaze se s tímto vypořádat výrobci omezují prizmatičnost 
čočky prostřednictvím 360-ti stupňového komfortního úkosu 
a  excentrické lentikulace, které jsou navrženy tak, aby zmenšily 
tloušťku čočky10 (obrázek 2b). Kromě toho došlo u  designů 
s  prizmatickým balastem ještě k  dalším vylepšením, jejichž 
výsledkem je optika bez prizmatu (tzv. „peri-ballast“) a  prizma, 
které je omezeno na okraj čočky.11,12 Jiné designy usilují o  takový 
vertikální profil tloušťky čočky, aby omezil nežádoucí rotační síly 
a minimalizoval rozdíly ve stabilizaci mezi čočkami odlišné optické 
mohutnosti a osy cylindru.13 (obrázek 2c)

Stabilizační systémy bez prizmatického balastu
Tyto designy také využívají interakce mezi víčky a  čočkou pro 
dosažení stabilizace. Obě oční víčka hrají aktivní roli, na rozdíl od 
designů s prizmatickým balastem, které jsou založeny především 
na interakci s horním víčkem. Tyto druhy čoček vykazují malou nebo 
žádnou rotaci způsobenou gravitací. V případě raných konstrukcí se 
stabilizace dosahovalo použitím tenkých zón nad a  pod optickou 
zónou bez potřeby tlustších oblastí čočky. Víčka při pohybu tlakem 
na různě tlusté oblasti čočky udržují její stabilní polohu. Výhodou 
tohoto designu je to, že minimalizuje tloušťku čočky v  celém 
rozsahu, čímž optimalizuje fyziologickou reakci a pohodlí pacienta. 
Další zdokonalení tohoto stabilizačního systému vedlo k oddělení 
optické zóny a  k  vytvoření nezávislých stabilizačních oblastí.14  
To umožňuje spolehlivou orientaci u  všech optických mohutností 
a celkově tenký profil čočky, což zlepšuje přenos kyslíku (obrázek 
4b). V  poslední době byla u  čoček maximalizována účinnost 
stabilizace umístěním tlustších „aktivních zón“ v očních štěrbinách, 
za současné minimalizace rozdílů v tloušťce čočky pod 

a) Průřez měkkou torickou čočkou 
s prizmatickým balastem, ukazující 
proměnlivou tloušťku

OBRÁZEK 2 Stabilizační systém 
s prizmatickým balastem (pouze pro 
ilustrační účely)

b) Měkká torická čočka se stabilizací priz-
matickým balastem, vykazující centrální 
optickou zónu bez prizmatu, periferní 
prizmatickou stabilizační zónu a okrajový 
úkos pro větší pohodlí, od Granta

c) Měkká torická čočka se stabilizací priz-
matickým balastem, vykazující centrální 
optickou zónu bez prizmatu a nosnou 
zónu s prizmatem a komfortním úkosem; 
tento design umožňuje snížit tloušťku 
u čoček s různou optickou mohutností 
(upraveno podle Cox et al)

OBRÁZEK 3 Účinek gravitace na měkkou 
torickou čočku s prizmatickým balastem 
(poskytl Graeme Young)

Lentikulární prizmatická nosná zóna

Prizmatická 
zóna

Prizmatická 
zóna

Úkos Periferní 
komfortní úkos 

Komfortní úkos 

Optická zóna

Optická zóna
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očními víčky15 (obrázek 4c). Výsledkem je čočka, která rotuje rychle 
do své žádoucí polohy, ale u  níž je snížena pravděpodobnost, že 
se vychýlí ze své polohy mezi mrknutími nebo v důsledku pohybu 
dolního víčka do strany při mrknutí. 

Designy bez prizmatického balastu mohou být vhodnější pro 
pacienty s  vyšším dolním víčkem, zejména pokud víčko těsně 
přiléhá, což může podpořit nazální rotaci. Protože má gravitace jen 
minimální rotační vliv na čočky bez prizmatického balastu, mohou 
být tyto čočky vhodnější pro určité dynamičtější situace (sledování 
nebo provozování sportu) nebo povolání, například v  případě 
tanečníků, mechaniků, armádních příslušníků atd.9

Protože neexistuje žádný design měkké torické čočky, který by 
byl vhodný pro všechny oči, měl by mít kontaktolog k  dispozici 
minimálně dva různé designy, s  prizmatickým balastem a  bez 
prizmatického balastu, přičemž z  dostupných materiálů je 
optimální silikonhydrogel.
 
Kromě toho, že by kontaktolog měl mít k dispozici aplikační sady 
měkkých torických čoček s  různým designem, měl by volit čočky 
se zaručenou reprodukovatelností. U  non-disposable čoček by 
měla být zajištěna jejich dostupnost u výrobce pro případ potřeby 
výměny. Reprodukovatelnost měkkých torických čoček se v průběhu 
let zlepšila, avšak zejména čočky soustružené mohou stále ještě 
vykazovat určitou variabilitu.

Všechny měkké torické čočky musí být opatřeny orientačními 
značkami, kdyby kontaktolog potřeboval ověřit polohu osy cylindru. 
Výrobci používají různé orientační značky pro označení báze 
prizmatu v poloze 6 hodin nebo značky v poloze 3 a 9 hodin (obrázky 
5 a 6).

Techniky
První aplikace
Bylo prokázáno, že hlavními faktory, které u  pacienta ovlivňují 
orientaci a  stabilitu čočky, jsou poloha víček, sklon víček nahoru 
nebo dolů a  velikost oční štěrbiny.16 Ani současné pokročilé 
znalosti aplikace měkkých torických čoček zatím ještě neumožňují 
kontaktologům aplikovat tyto čočky bez pokusů a omylů, dovolují 
však lépe porozumět možným zdrojům problémů a  najít nejlepší 
řešení. Přesné aplikační postupy pro měkké torické čočky se mohou 
u různých značek lišit. Základní zásady hodnocení torické čočky na 
oku však zůstávají stejné. Někteří výrobci doporučují empirickou 
aplikaci – to znamená objednat finální čočku bez předchozího 
vyzkoušení čočky na oku a  teprve po její aplikaci a  zhodnocení 
provést případné úpravy. Tento postup však s sebou může v případě 
nutných změn přinést dodatečné finanční náklady. Při aplikaci 
disposable torických čoček je možné objednávat zkušební čočky 
individuálně na základě zkušeností nebo mohou být čočky vhodné 
optické mohutnosti vybrány ze zkušební sady u kontaktologa.

OBRÁZEK 4 Stabilizační systém bez 
prizmatického balastu (pouze pro 
ilustrační účely)

a)  Čočka stabilizovaná pomocí 
„dvojité ztenčené zóny“

b)  Dvojitá tenká zóna s nezávislou 
optickou zónou

c)  Design zrychlené stabilizace, 
aktivní tlustší zóny se nacházejí 
mimo otevřené oční víčko

Aplikace měkkých torických kontaktních čoček

Tenká zóna

Tenká zóna

Tenká zóna

Aktivní 
tlustší zóny

Optická zóna

Tenká zóna

Optická zóna

Nezávislá 
optická zóna
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Usazení čočky na oku
Usazení měkké torické čočky by mělo být stejné jako u  sférické 
měkké čočky. Čočka by měla pokrývat rohovku ve všech pohledových 
směrech, umožnit dostatečnou výměnu slz, aby mohly být 
odplavovány metabolické zbytky a  debris a  měla by přiléhat 
k  rohovce a  spojivce. Pokud je třeba volit mezi čočkou s  lehce 
omezenou pohyblivostí a čočkou s lehce nadměrnou pohyblivostí, 
volí se zpravidla čočka pohyblivější, která umožní, aby různé síly 
měly na rotaci čočky příslušný žádoucí účinek.

První zkušební čočka – výběr a aplikace
Výběr poloměru zadní optické zóny (BOZR), celkového průměru 
(TD) a centrální tloušťky (tc) u měkké torické čočky se provádí stejně 
jako při aplikaci měkké sférické čočky. Optické parametry čočky se 
volí co nejblíže předpokládané sférické a  především cylindrické 
optické mohutnosti a ose výsledné čočky. Zatímco dřívější měkké 
torické čočky měly tendenci rotovat předvídatelně nazálně o 5 až 10 
stupňů od žádoucí polohy, u modernějších čoček tomu tak není. Je 
známá celá řada faktorů na straně pacienta i na straně čoček, které 
ovlivňují orientaci měkké torické čočky. Tyto poznatky však nestačí 
k tomu, aby kontaktologové dokázali přesně předpovědět orientaci 
torické čočky. Tudíž by se při výběru první zkušební čočky neměla 
provádět žádná počáteční kompenzace osy cylindru.

Z  rozdílné optické mohutnosti cylindru a  osy cylindru u  čoček 
plyne riziko rozdílné stability a  míry rotace, zejména u  designů, 
kde tloušťka stabilizační zóny závisí na optické mohutnosti čočky. 
V rozporu s laickými domněnkami jsou osy astigmatismu v případě 
nižších stupňů astigmatismu rozloženy téměř rovnoměrně. 
(tabulka 2). Obecně se má za to, že u šikmých cylindrů je obtížnější 
dosáhnout kvalitního vidění, přestože novější, dokonalejší designy 
se snaží tyto rotační rozdíly minimalizovat.

Zkušební aplikace má dvojí účel: vyhodnotit usazení čočky a   
fyziologickou reakci oka na čočku a  změřit velikost a  orientaci 
úchylky a stabilitu rotace. Po aplikaci se musí čočka nechat usadit, 
stejně jako u  sférické měkké čočky, a  teprve potom hodnotit 
výsledek aplikace. U novějších designů čoček je stabilizace orientace 
rychlejší, což umožňuje provést vyhodnocení do jedné až tří minut 
po jejím nasazení.

Vyhodnocení vízu
Po usazení čočky se provede dokorigování. Účelem dokorigování 
není zjistit optickou mohutnost čočky nebo stupeň rotace, ale 
zkontrolovat, jaký je konečný výsledek a účinně vyhodnotit stabilitu 
čočky. Pokud pacient říká, že se mu vidění rozmazává při každém 
mrknutí, znamená to, že buď 

OBRÁZEK 5a A 5b Orientační značky 
na různých měkkých torických čočkách 
(poskytl Trusit Dave)
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čočka správně nesedí nebo je špatná rotační stabilita čočky. V obou 
případech je třeba aplikovat jinou čočku s  odlišnými parametry 
(v  případě špatného usazení) nebo s  jiným designem (pokud je 
čočka rotačně nestabilní). Pokud se podaří dosáhnout ostrého 
vidění, kontaktolog pokračuje vyhodnocením usazení čočky a  její 
rotace. 

Ještě před hodnocením usazení čočky, je třeba se zabývat rotační 
stabilitou čočky. Ta se zjistí pozorováním orientačních značek na 
čočce, které určují polohu osy. Tyto značky nemají vykazovat rotaci 
při každém mrknutí nebo mezi mrknutími a  mají být co nejblíže 
žádoucí polohy (vertikálně nebo horizontálně). Pokud se poloha 
čočky liší podle orientačních značek od žádoucí polohy o více než 30 
stupňů, znamená to, že se jedná o nesprávnou stabilizaci, a je třeba 
zvážit použití čočky s jiným designem.

Pokud jsou značky stabilní při přímém pohledu, kontaktolog 
zaznamená jejich polohu ve vztahu k  jejich žádoucí poloze, 
případně směr a  stupeň rotace. Tyto lze změřit na štěrbinové 
lampě, buď pomocí měřicí mřížky nebo zaměřením rotací paprsku 
světla (obrázek 1), nebo je lze odhadnout s využitím značek jako 
vodítka (obrázek 6, 7). Zvlášť pečlivě je třeba hodnotit polohu 
značek na čočce, která je decentrovaná, protože může vypadat 
jako rotovaná, zatímco ve skutečnosti k  žádné rotaci nedošlo. 
Výhodou torické čočky se dvěma značkami proti sobě je to, že 
zaměřením paprsku světla na obě značky se dosáhne přesnějšího 
změření rotace čočky, ať už je, či není čočka decentrovaná. 
Stabilita orientace by měla být dále hodnocena během nuceného 
mrkání pacienta a při verzních pohybech. Požádejte pacienta, aby 
pohlédl nahoru, dolů, doleva a  doprava, a  přitom sledujte, zda 
dochází k nějaké významné rotaci čočky. 

Aplikace měkkých torických kontaktních čoček

OPTICKÁ MOHUTNOST (Dcyl)
PROCENTUÁLNÍ ROZLOŽENÍ ORIENTACE OSY PRO KAŽDOU OPTICKOU 

MOHUTNOST CYLINDRU

PODLE PRAVIDLA PROTI PRAVIDLU ŠIKMÁ OSA

0,50 36 34 30

1,00 34 34 32

1,50 35 31 34

2,00 38 24 38

2,50 50 18 32

3,00 54 17 29

3,50 49 17 34

4,00 50 15 35

Více než 4,00 58 13 29

TA
B

U
LK

A
 2

8



Základy kontaktologické praxe

Pokud zůstane čočka relativně stabilní během této simulace, pak 
by měla zajišťovat relativně stabilní vidění. Je třeba také zhodnotit 
vidění na blízko. 

Rotace osy poskytuje kontaktologovi informaci potřebnou pro 
objednání čočky. Rotace čočky ukazuje, jak daleko bude osa cylindru 
uchýlena, když bude finální čočka nasazena na oko. Tuto úchylku 
lze vykompenzovat objednáním čočky s osou v jiné poloze.

Pokud je například refrakce oka -3,00/-1,75x180 a zkušební čočka se 
po nasazení na oko otočí po směru hodinových ručiček o 10 stupňů, 
korekce bude -3,00/1,75x170 stupňů a  vidění bude rozmazané. 
Ke kompenzaci je zapotřebí objednat čočky s  parametry -3,00/-
1,75x10, přičemž rotace o  10 stupňů ve směru hodinových ručiček 
dostane osu na 180 stupňů a do žádoucí polohy a vidění bude ostré. 
Základní pravidlo zní, že pokud se čočka otáčí po směru hodinových 
ručiček, úchylka se k ose přičítá, pokud se čočka otáčí proti směru 
hodinových ručiček, úchylka se odečítá (CAAS). Jinými slovy, pokud 
se značka na čočce uchyluje doleva, úchylka se přičítá, pokud se 
značka na čočce uchyluje doprava, úchylka se odečítá (LARS).

Dokorigování přes kontaktní čočku
Pokud orientační značky zkušební čočky leží do 10 stupňů od žádoucí 
polohy, lze posuzovat kvalitu vidění a změřit sférickou adici s cílem 
zjistit, zda nemá být objednána jiná sférická optická mohutnost. 
U čoček, které jsou v poloze mimo osu, vzniká reziduální refrakční 
vada, která je funkcí síly cylindru a stupně úchylky. Například měkká 
torická čočka s optickou mohutností -3,00/-1,75x180, která odpovídá 
refrakci pacienta, avšak je vychýlena o 20 stupňů mimo osu, způsobí 
reziduální refrakční vadu +0,50/-1,25x55. Stabilita čočky znamená, 
že čočka je dobře usazena, nelze však zjistit, zda sférická složka 
nebude vyžadovat úpravu před objednáním definitivních dioptrií. 
Proto je třeba po korekci osy cylindru kvůli rotaci čočky aplikovat 
novou zkušební čočku, aby bylo možné efektivně provést sférické 
dokorigování. Definitivní objednávka čočky musí zahrnovat BOZR, 
TD, tc (pokud je tloušťka středu proměnlivá) a optickou mohutnost 
sféry, cylindru a jeho osu.

Řešení problémů
Špatné vidění
Nejběžnějším problémem, se kterým se při aplikaci měkkých 
torických čoček setkáváme, je neuspokojivá nebo proměnlivá 
ostrost vidění. Nejběžnější příčinou tohoto jevu je nesprávná poloha 
osy. Zhoršená zraková ostrost může být zjištěna buď při vydávání 
finální čočky, nebo při následné kontrole.

OBRÁZEK 6 Příklady orientačních značek 
na různých měkkých torických čočkách

OBRÁZEK 7 Příklady ukazující žádoucí 
polohu a uchýlení osy

Ve směru hodinových 
ručiček:

Přičíst osu:

Proti směru 
hodinových ručiček

Odečíst osu:
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Pokud se to zjistí při vyšetření v  rámci následné péče, je důležité 
přijít na to, zda je vidění špatné v  určitých konkrétních situacích, 
například při čtení velkých novin, které často vyžaduje různé směry 
pohledu nebo při sledování televize vleže. V  těchto případech 
se může poloha osy a  zraková ostrost při pohledu v  primárním 
postavení jevit jako správná, avšak uvedené příznaky naznačují, že 
stabilita čočky je nedostatečná a že by se měla zkusit čočka jiného 
designu.

Pokud se špatné vidění zjistí hned po vydání čočky, měl by 
kontaktolog nejprve přezkoumat pacientův záznam, aby zjistil, jaké 
byly parametry zkušební čočky. Pokud optická mohutnost zkušební 
čočky (sféra, cylindr a osa) odpovídala předepsané čočce, může se 
jedna z čoček odchylovat od vyznačených parametrů. V některých 
případech je příčinou špatného vidění rotace osy, způsobená 
odlišným působením víčka na finální čočku oproti zkušební. 
To může být u  některých designů čoček způsobeno různými 
tloušťkovými profily, a  tudíž různou účinností stabilizace čoček. 

Aplikace měkkých torických kontaktních čoček

Postupový diagram pro řešení špatné zrakové ostrosti u měkkých torických čoček

ŠPATNÁ ZRAKOVÁ OSTROST 

ANO

ANO NE ANO NE

NE

JE ČOČKA NA OKU ROTAČNĚ 
STABILNÍ?

JE ORIENTACE ČOČKY 
SPRÁVNÁ?

PO SMĚRU HOD.  
RUČIČEK – PŘIČÍST

PROTI SMĚRU HOD.  
RUČIČEK – ODEČÍST

STUPEŇ ROTACE OD/K OSE 
CYLINDRU A ZNOVU OBJEDNAT

ZKONTROLOVAT 
PŘEDPIS PRO 

ČOČKY
ZMĚNIT DESIGN 

NEBO TYP ČOČKY

ZMĚNIT APLIKACI 
ČOČKY ZKONTROLOVAT 

PŘEDPIS PRO BRÝLE  JAKÝM SMĚREM 
SE ČOČKA OTÁČÍ?

JE APLIKACE ČOČKY SPRÁVNÁ VE 
VŠECH OSTATNÍCH ASPEKTECH?
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Základy kontaktologické praxe

Tomuto problému se lze vyhnout použitím zkušebních čoček, které 
jsou co nejblíže refrakčnímu předpisu pacienta nebo použitím čoček 
s designem nezávislé optické a stabilizační oblasti.

Obrázek 8 ukazuje postupový diagram znázorňující, jak řešit 
špatnou zrakovou ostrost.17 Tento přístup vychází z  vyhodnocení 
rotační stability čočky na oku. Pokud je čočka rotačně stabilní, ale 
osa je uchýlena, kontaktolog zkoriguje osu podle úchylky a znovu 
čočku objedná. Pokud je čočka rotačně nestabilní, je třeba aplikovat 
jinou torickou čočku s jinými parametry nebo odlišného designu. 
Dokorigování sféry nebo cylindru může být užitečné pro určení, zda 
je špatná zraková ostrost způsobená pouze nesprávnou polohou 
čočky nebo ji způsobuje rozdíl mezi deklarovanou a  skutečnou 
specifikací čočky. Pokud zbytková refrakční vada ukazuje, že síla 
cylindru je číselně dvakrát větší než síla sféry, pak čočka nejspíše 
prostě sedí mimo osu.18

Nepohodlí
Ukázalo se, že pohodlí čoček souvisí s  celkovým objemem čoček. 
Pokud si pacient stěžuje na problémy s  pohodlím u  měkkých 
torických čoček, musí kontaktolog zvážit výměnu designu za 
čočku s tenčím profilem. Toho lze dosáhnout například přechodem 
na tenčí čočky s  prizmatickým balastem nebo na tenčí čočky bez 
prizmatického balastu. Kromě toho může u  mnohých nositelů 
kontaktních čoček zlepšit pohodlí a  snížit symptomy suchosti 
přechod na silikonhydrogelový materiál.

Edém
Zvýšená tloušťka měkkých hydrogelových torických čoček 
v  porovnání se sférickými měkkými hydrogelovými čočkami 
má za následek menší zásobování rohovky kyslíkem, což může 
způsobit lokalizovaný edém a  vaskularizaci. Dřívější designy 
torických čoček s  nízkým obsahem vody a  s  tlustšími profily 
způsobovaly signifikantní edém rohovky. Pro zvýšení přísunu 
kyslíku u hydrogelových materiálů lze použít buď design s tenčím 
profilem nebo vyšším obsahem vody nebo – v  ideálním případě 
– kombinaci obojího. Díky zvyšující se dostupnosti měkkých 
silikonhydrogelových torických čoček lze vzniku edému u  většiny 
pacientů předejít.

Barvení
Vzhledem k  tomu, že jsou měkké torické čočky konstruovány 
s cílem předejít rotaci, aby bylo dosaženo požadovaného optického 
efektu, může to způsobovat zhoršenou výměnu slz a zachycování 
debris pod čočkou. To následně může vést k barvení rohovky. Pokud 
dojde k barvení rohovky, platí pro měkké torické čočky stejné zásady 
péče jako u  měkkých sférických čoček. U  silikonhydrogelových 
torických čoček je důležité vyloučit možnost, že příčinou barvení 
je kombinace použitého materiálu čočky a systému péče o čočky. 
V  těchto případech omezí barvení přechod na dezinfekční roztok, 
který je kompatibilnější s daným materiálem.
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Aplikace měkkých torických kontaktních čoček
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© Johnson&Johnson, s.r.o., 2014

Závěry
Ze strategií pro korekci astigmatismu pomocí měkkých kontaktních 
čoček představuje měkká torická čočka řešení, které je spojeno 
s  nejmenším množstvím nevýhod. Díky lepším znalostem sil, 
ovlivňujících měkké torické čočky na oku, se nadále zlepšují designy, 
které se vyznačují rychlejší orientací po prvním nasazení a jsou také 
předvídatelnější a stabilnější v dynamičtějších zrakových situacích. 
Dostupnost silikonhydrogelových torických čoček zlepšila pohodlí 
i  zásobování rohovky kyslíkem. Aplikace měkké torické čočky je 
dnes u většiny pacientů v mnoha ohledech stejně jednoduchá jako 
aplikace sférických čoček. Vzhledem ke zlepšující se kvalitě čoček 
a zvyšující se spokojenosti pacientů by aplikace měkkých torických 
čoček měla být nadále nedílnou součástí kontaktologické praxe.•
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