
Nové jednodenní 
kontaktní čočky pro 
náročné dny
Náš životní styl je stále náročnější a kontaktní čočky s ním musí 
držet krok. Marcella McParland, Brian Pall a Cristina Schnider 
nás seznámí s konceptem nových kontaktních čoček ACUVUE 
OASYS® 1-Day with HydraLuxe™, které jsou navržené tak, aby 
naplnily konkrétní potřeby našich klientů.
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Naším hlavním úkolem a každodenní 
pracovní náplní je nalezení takového 

typu kontaktních čoček, který nejvíce vy-
hovuje našim klientům. Naše doporučení 
je postaveno na mnoha faktorech vychá- 
zejících z požadavků klienta. Jsou tedy dů- 
ležité nejen klientovy nároky na vidění, 
ale i jeho postoje a životní styl, zdraví oka 
a projevené symptomy.

Tohoto úkolu snadněji dosáhneme, po-
kud lépe pochopíme klientovy potřeby 
a nabídneme mu nový koncept designu 
kontaktních čoček s technologií, která 
umožní tyto potřeby naplnit. Jako kontak- 
tologové víme, že neexistuje kontaktní 
čočka, která by splnila všechny požadav- 
ky všech našich klientů. Výzkum nám  ale 
pomáhá identifikovat různé skupiny klien-
tů na základě klíčových rozdílů v jejich po-
třebách a v jejich vlastnostech.

Tyto poznatky nabízejí mnohem přesvěd- 
čivější argumenty pro naše doporučení 
konkrétního produktu a umožní nám cíle- 
nější diskuzi s našimi klienty. Kontakt- 
ní čočky a produkty s novými technolo- 
giemi by proto měly poskytnout indivi- 
duální vlastnosti a pohodlí, které si každý 
klient zaslouží.

V tomto článku se zabýváme konceptem, 
který stojí za novými jednodenními kon-
taktními čočkami od společnosti Johnson
& Johnson Vision Care: ACUVUE OASYS® 
1-Day s technologií HydraLuxe™. Tyto  
nové čočky vycházejí ze známé značky  
ACUVUE OASYS® a mají vlastnosti navr-
žené speciálně pro nositele, kteří zažívají 
náročné dny a kteří mohou těžit z výhod 
jednodenní varianty. 

Design inspirovaný 
okem
Za kontaktními čočkami ACUVUE® a za 
metodami použitými k jejich hodnocení 
stojí filozofie nazývaná jako Design in-
spirovaný okem (EYE-iNSpirEDTM Design). 

S touto filozofií přistupují vědci a kliničtí experti k prvotnímu pochopení přirozenosti 
oka, kterou pak použijí k vývoji nových produktů.

Tento koncept byl již s úspěchem použit u jiných kontaktních čoček z řady ACUVUE®  
a jak uvidíme, pomohl optimalizovat technologii pro ACUVUE OASYS® 1-Day zlep-
šením interakce se slzným filmem a povrchem oka.

Z provedených výzkumů v duchu tohoto konceptu jsme si odnesli poznatek, že „jedna 
velikost nesedí všem“. Zrakové požadavky a frekvence výměny samy o sobě neurčují 
potřeby, které mívá klient na mysli. požadavky klientů jsou mnohostranné a vzájemně 
se překrývají. pokud je nějaký rozdíl mezi zeměmi, celkové potřeby jsou si spíše po-
dobnější, než že by se lišily.

Prostředí, aktivity a symptomy
Společnost Johnson & Johnson Vision Care se spojila s nezávislou společností na průz- 
kum trhu Kadence international, aby prozkoumala zkušenosti nositelů během dne. 
provedla studii mezi 243 nositeli měkkých kontaktních čoček různých druhů a značek 
ve věku 18–39 let.1 

Téměř šest z deseti nositelů (59  %) má zkušenosti se sníženým pohodlím v kontakt- 
ních čočkách v průběhu denního nošení. Jedná se o klienty, u kterých významně 
kolísá běžná denní aktivita v různých typech prostředí, což klade nároky na stabilitu 
slzného filmu (Obrázek 1).
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Obrázek 1
Graf znázorňuje spojitost mezi pocitem pohodlí v kontaktních čočkách (osa na levé straně) a pocitem suchosti 
nebo unaveného oka (osa na pravé straně) mezi nositeli s klesající spokojeností s kontaktními čočkami 
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Klientů s klesajícím pohodlím bylo jedno-
značně více než nositelů s pohodlím na 
konstantní úrovni. pokles pohodlí byl spo-
jován se změnou více než 10 aktivit v prů-
běhu dne (36  % oproti 21  %) a se změnou
prostředí (průměrný počet změn 7,2 
oproti 5,8).

pokles pohodlí a spokojenosti je rovno-
měrně zastoupen jak u jednodenních čo-
ček, tak i u čoček s pravidelným režimem 
výměny. Jako hlavní důvod nespokojenos-
ti byly uváděny unavené oči (78  %) a su-
chost očí (74  %) (Obrázek 2).

promyšlené kladení otázek je nutné k od-
halení klientů, které “trápí” nepohodlí. 
pokud jejich problémy nejsou řešeny, čas 
pohodlného nošení se zkracuje, což má 
za následek snížení celkové doby nošení. 
To může vést k dočasnému přerušení no-
šení kontaktních čoček a často je klient 
postupně přestane nosit úplně.2

Známe-li lépe klientovo prostředí, aktivity, 
které vykonává, a sledujeme-li symptomy, 
se kterými má zkušenost, můžeme pak 
otevřít diskuzi o změně kontaktní čočky, 
která bude schopna řešit jeho požadavky: 
ACUVUE OASYS® 1-Day.

Úloha slzného �ilmu
S rostoucí znalostí klientových potřeb 
a jeho zkušeností s kontaktní čočkou, věd-
ci lépe pochopili, jak se navzájem ovliv-
ňuje kontaktní čočka, oko a slzný film.3

Historicky je slzný film dělený na jed-
noduché tři struktury – mucinovou, vod-
nou a lipidovou vrstvu. Za posledních 10 let 
výzkumu v této oblasti se ale ukazuje, že 
je slzný film mnohem složitější.4-6

V základní bazální vrstvě má mucin klí-
čovou úlohu v ochraně povrchu oka, pro-
tože umožňuje víčkům klouzat přes rohov-
kové epiteliální buňky. Vodná vrstva je spíše 
než z vody složená z elektrolytů, proteinů 
a enzymů, které poskytují výživu a hydra-
taci rohovky a také plní ochrannou funkci 
oka. Lipidová vrstva obsahuje polární a ne-
polární vrstvy, které se navzájem ovlivňují 
a s dalšími prvky slzného filmu umožňuje 
lubrikovat oko a udržovat hydrataci.

Jak vidíme, toto nové pojetí hraje klíčo-
vou roli ve vývoji technologií použitých 
u ACUVUE OASYS® 1-Day. Tato čočka byla 
navržena s hlavní myšlenkou na udržení 
kvality a stability slzného filmu.

Význam třecí 
energie
V posledních letech se začala tribologie –
věda zabývající se vzájemným působe-

ním ploch v pohybu – uplatňovat ve studiu faktorů ovlivňujících pohodlí u nositelů 
kontaktních čoček.7 podvědomě tušíme vzájemnou souvislost různých faktorů, jako je 
nižší tření mezi očním víčkem a kontaktní čočkou, úrovní pohodlí a počtem sympto-
matických nositelů. A tribologie nám dává důkaz, který tuto souvislost potvrzuje.8

pojem třecí energie je fyzikální pojem, který byl vůbec poprvé použit u kontaktních 
čoček.9 pro oko s nasazenou kontaktní čočkou je množství třecí energie stanoveno 
jako kumulativní součet energie potřebné pro několik tisíc mrknutí v průběhu dne po 
povrchu kontaktní čočky. Je to výsledek třecí síly působící proti pohybu víčka, které 
urazí určitou vzdálenost na oku.10

Koeficient smykového tření (Coeff icient of Friction – CoF) je poměr mezi třecí silou 
zkušební sondy, která se pohybuje po povrchu čočky, a normálovou silou působící 
na povrch čočky. Jedná se o užitečný indikátor pro srovnání materiálů kontaktních 
čoček, protože samotný koeficient smykového tření sice určuje vlastnosti materiálu, 
ale nepopisuje, co se ve skutečnosti děje při běžném denním nošení a kolik „práce“ 
musí vykonat víčko. podobně jako přidání „t“ do Dk/t, lze přidáním vzdálenosti do 
vztahu více přiblížit tuto abstraktní vlastnost materiálu vzhledem k oku.

Základem filozofie, ze které vychází ACUVUE OASYS® 1-Day, je udržet nízkou úroveň 
třecí energie.

Návaznost na ACUVUE OASYS®
Stejně jako využití nových technologií, nové čočky staví na úspěchu čoček ACUVUE 
OASYS®, které jsou číslem jedna v prodeji kontaktních čoček ve světě.11 V hodnocení 
pohodlí v rámci 15 klinických studií nebyla rodina kontaktních čoček ACUVUE OASYS® 
nikdy překonána.12

ACUVUE OASYS® vykazuje také největší pohodlí ve skupině čoček s opakovanou vý-
měnou, které jsou nošené v prostředích náročných pro oči (používání digitálních 
obrazovek, ústřední vytápění, klimatizace apod.). Young et al13 přeaplikovali 228 exis-
tujících nositelů hydrogelových čoček na typ ACUVUE OASYS® a srovnali pohodlí nosi-
telů, kteří své čočky nosí „vždy“ nebo „často“ – a to v těchto náročných prostředích. 
po dvou týdnech nošení ACUVUE OASYS® bylo pohodlí ve všech typech prostředí 
jednoznačně lepší.

Společnost Johnson & Johnson Vision Care navazuje s kontaktní čočkou ACUVUE 
OASYS® 1-Day na úspěch ACUVUE OASYS®. 

Tato přelomová nová jednodenní kontaktní čočka pomáhá lépe splňovat potřeby 
klientů, kteří v dnešní době mnohem častěji než dříve pracují i tráví volný čas s digi-
tálními obrazovkami a v jiných pro oči náročných prostředích.

Obrázek 2
Výskyt symptomů udávaných klienty s poklesem pohodlí (n = 143)
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Obrázek 3
Slzy-integrující design (Tear-infused design)
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Slzy-integrující 
design
ACUVUE OASYS® 1-Day s technologií 
HydraLuxe™ používá nový koncept – 
Slzy-integrující design (Tear-infused De-
sign) – inspirovaný strukturou a funkcí 
slzného filmu. i když se stále jedná o si-
likon-hydrogelový (SiH) materiál senofil-
con A použitý u ACUVUE OASYS®, zahrnuje 
tento materiál vylepšenou síť molekul. Ta 
zachytává slzy a obsahuje vysoce prodyš-
ný hydratovaný silikon, který integruje slz-
ný film nositele (Obrázek 3).

Výhody vylepšené sítě molekul zachytáva-
jící slzy a vysoce prodyšného hydrato-
vaného silikonu:

• integruje slzný �ilm nositele,

• pomáhá čočce napodobit funkci mem- 
 bránově vázaného mucinu v rohovce,

• pomáhá předcházet přilnavosti k oční- 
 mu povrchu.

Technologie HydraLuxe™ spočívá ve vy-
lepšené zvlhčující síti s hustším síťováním. 
Je navržena tak, aby snížila přilnavost mu-
cinu k čočce14, a přitom napodobuje cho-
vání mucinu na oku.

Síť molekul, která váže slzy, je jednotná 
v celé čočce. Nejedná se tedy o povrcho-
vou úpravu a funguje beze změn po celý 
den nošení. Dosažení vysoce smáčivé 
čočky tak není, v protikladu s řešeními ji-
ných čoček, potřeba vnějších vlivů jako 
například mrkání. protože přirozený slzný 
film je složitý systém, čočky ACUVUE 
OASYS®  1-Day jsou navržené tak, aby spo-
lupracovaly s klíčovými komponenty slz-
ného filmu, které po celý den lubrikují 
a zvlhčují čočky a podporují slzný film.15

Díky zvlhčující látce polyvinylpyrrolidon 
(pVp) je vlhkost rovnoměrně rozlože-
na v celé síti molekul. Díky technologii 
HydraLuxe™ se pVp, která má speciálně 
navržené délky řetězce s vysokou mole-
kulární hmotností, přidává do reaktivní 
směsi k vytvoření matrice, která velmi 
věrně napodobuje vlastnosti mucinu.15

Stejně jako přirozeně se vyskytující slzný film
obsahuje pVp v technologii HydraLuxe™ 
místa, ve kterých dochází k interakci se 
všemi klíčovými komponentami slzného 
filmu. Tato schopnost je odvozená z am-
fifilní (tedy zároveň hydrofilní a lipofilní) 
povahy pVp, která umožňuje vázat jak hy-
drofilní, tak i hydrofobní komponenty.

Díky přesně navrženým řetězcům pVp je 
umožněna stálá lubrikace a zvlhčení. Ta-
to kombinace s jednodenním režimem 
výměny dělá z ACUVUE OASYS® 1-Day 

kontaktní čočku, která pomáhá nositeli udržovat pohodlí v průběhu jeho náročného 
dne a snižuje pocit unavených očí.

Během in vitro studie, bylo zjištěno, že tato technologie a extrémně hladký a jedno-
litý povrch čočky přispívá k nízké úrovni třecí energie čočky. Obrázek 4 ukazuje, že 
třecí energie je u ACUVUE OASYS® 1-Day nižší ve srovnání se silikon-hydrogelovou 
jednodenní čočkou Dailies Total1® (Alcon).  Úroveň třecí energie zůstává na nízké hod-
notě po celý 18 hodinový cyklus.

V prostředí simulujícím nošení kontaktních čoček je nižší úroveň třecí energie v kore-
laci s klesajícím koeficientem smykového tření (CoF). Ten je v úzké vazbě s úrovní po-
hodlí při nošení kontaktních čoček.8 Snížením úsilí nebo „práce“ vyžadované během 
mrkání, snižujeme i pocit unavených očí.

Vlastnosti produktu
parametry ACUVUE OASYS® 1-Day jsou shrnuty v Tabulce 1. Oproti čtrnáctidenní 
ACUVUE OASYS® má nová čočka navíc novou technologii HydraLuxe™ a drobné změ-
ny ve tvaru, s cílem zajistit lepší usazení na oku.

ACUVUE OASYS® 1-Day má v blistru optimalizovaný roztok s vyváženými elektroly-
ty (ovlivňuje osmolalitu), takže je velmi podobný přirozeným slzám a poskytuje při 
denním nasazování příjemný pocit vlastních slz. Čočka má zvětšenou optickou zónu, 
která může za určitých světelných podmínek zlepšit vidění nositele s větší zornicí. Má 
také zvětšený průměr (14,3 mm) pro optimální pokrytí rohovky a lepší centraci.

Již od prvního uvedení na trh jsou k dispozici dva základní poloměry křivosti, které 
jsou dostupné v celém širokém dioptrickém rozsahu (v plusových a minusových diop-
triích) a stejně jako ACUVUE OASYS® má UV filtr třídy 1.

Klinické výsledky
Za vývojem ACUVUE OASYS® 1-Day stojí nový design, změna materiálu a mnoho 
klinických zkušeností, které ústí v osm různých vývojových studií s více než 1 100 
subjekty a 20 nezávislými klinickými centry napříč USA. Mezi americkými zkušenými 
nositeli měkkých kontaktních čoček byla provedena randomizovaná, zaslepená 
a kontrolovaná klinická studie. Dvoutýdenní křížová studie podobného designu byla 
pak provedena s cílem porovnat klinické výsledky ACUVUE OASYS® 1-Day s Dailies 
Total1®. 120 nositelů měkkých kontaktních čoček z první studie bylo zařazeno i do druhé 
studie, v které bylo celkem 286 nositelů. 

Nositelé měli v průměru 28 let (rozsah od 18 do 39 let) s korekcí na dálku od -0,50 
do -6,00 D. Všichni byli požádáni, aby nosili kontaktní čočky s jednodenním režimem 
výměny, nejméně 5 dnů v týdnu, po dobu nejméně 8 hodin denně.

po jednom týdnu byl nositelům poskytnut jiný typ čočky a byli požádáni, ať je ohod-
notí vždy bezprostředně po skončení testovacího období. Dotazník byl vyplněn při 

Obrázek 4
Mikrotribometrem naměřená úroveň třecí energie u ACUVUE OASYS® 1-Day v porovnání s Dailies Total1®9
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první návštěvě, po nasazení čoček a jeden 
týden po následné kontrole. Dotazník cí- 
lil na pohodlí, vidění a manipulaci. Byly zaz- 
namenávány i jiné klinické údaje, jako zra- 
ková ostrost, nález na štěrbinové lampě, 
hodnocení usazení včetně jeho charak-
teristiky, smáčivost čočky, doba nošení, 
kdy byla čočka pohodlná, a celková doba 
nošení.

Velký počet nositelů kontaktní čočky 
ACUVUE OASYS® 1-Day (91  %) měl po 
jednom týdnu nošení binokulární zrako-
vou ostrost 1,3 nebo lepší, a všichni nos-
itele dosáhli vizu 1,0 nebo lepší.

Klinické nálezy hodnotící usazení čočky 
(centrace, pohyb v základním postavení 
(push-up, pohled vzhůru), celkové hod-
nocení usazení), byly považovány za při-
jatelné jak při prvotním nasazení, tak i po 
týdnu nošení. V rámci celé studie neby-
ly žádné nežádoucí účinky a celých 119 
resp. 276 nositelů studii dokončilo.

Srovnání  
spokojenosti
Ve studii byl použit dotazník CLUE™ (Con-
tact Lens User Experience™) vyvinutý ne- 
závislou výzkumnou společností (Vector 
psychometric Group) pro společnost 
Johnson & Johnson Vision Care, který byl 
ověřen v souladu s pokyny FDA ohledně 
hodnocení výsledků nositelů.16

Dotazník CLUE™ byl speciálně navržený 
pro hodnocení jednodenních měkkých 
kontaktních čoček a byl doladěn a schvá-
len pro velkou populaci nositelů v USA ve 
věku 18 až 65 let.

Jednotlivé otázky v CLUE™ dotazníku (na 
pohodlí, vidění a manipulaci) byly slou- 
čeny a matematicky převedeny do celko-
vého hodnocení. Skóre větší než 60 zna- 
mená výsledek lepší než průměrný, 
výsledek menší než 60 značí naopak 
výsledek horší než průměr. rozdíl v hod-
nocení čoček o více než 5 bodů oproti 
skóre 60 je považována za klinicky sig-
nifikantní změnu. Dotazník byl testován 
a metodologicky schválen pro vyjádření 
celkového skóre popisujícího pohodlí, vi-
dění a manipulaci s čočkami.

Hodnocení CLUE™ získané z obou studií  
se sloučilo a prokázalo, že v klíčových  
vlastnostech kontaktních čoček – pohod- 
lí, vidění a manipulace – jsou výsledky  
ACUVUE OASYS® 1-Day lepší než u Dailies 
Total1® (Obrázek 5).

podíváme-li se na otázky týkající se indi- 
viduálních vlastností nošených kontakt-
ních čoček, nositelé hlásí výjimečný kom- 
fort s ACUVUE OASYS® 1-Day a to i v době, 

Materiál čočky senofilcon A, silikon-hydrogel

Zvlhčující technologie technologie HydraLuxe™ s polyvinylpyrrolidonem (PVP) 

obsah vody 38 %

poloměr zakřivení 8,5 mm a 9,0 mm

průměr 14,3 mm

Rozsah

–0,50 D až –6,00 D (po 0,25 D)

–6,50 D až –12,00 D (po 0,50 D)

+0,50 D až +6,00 D (po 0,25 D)

+6,50 D až +8,00 D (po 0,50 D)

středová tloušťka 0,085 mm (–3,00 D)

propustnost kyslíku (Dk/t) 
(s přihlédnutím na periferní a hraniční efekt)*

121 × 10–9 (–3,00 D)

přísun kyslíku rohovce† 98 % (otevřené oko)

uv filtr** třída 1 –99 % UV-B, 96 % UV-A 

indikátor „rub-líc”
světle modré zabarvení  
označení strany (123)

Doporučený režim výměny jednodenní

počet kusů v balení 30 čoček

Tabulka 1
Vlastnosti produktu

* Všechny Dk hodnoty: Fattovy jednotky jsou určené při 35 °C, určeno pomocí polarografické metody (s přihlédnutím na periferní a hraniční 
efekt). † Přísun kyslíku rohovce: % dostupné pro střed rohovky (otevřené oko) – srovnáno se 100% úrovní na oku bez nasazené čočky  
(Brennan NA. Beyond flux: Total corneal oxygen consumption as index of corneal oxygenation during CL wear. Optom Vis Sci 2005;82(6):467-72).
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kdy pracují na počítači, když během dne často střídají činnosti a také když jde o pohodlí 
na konci dne (Obrázek 6). S čočkou se dobře manipuluje, je snadno snímatelná. Jak si 
kontaktní čočka vedla, ukazuje celkové skóre (Obrázek 7). Ti, kteří vyjádřili svou prefe- 
renci, upřednostňují ACUVUE OASYS® 1-Day před kontaktní čočkou Dailies Total1®  
v poměru 2:1 (22  % nositelů bylo bez preference).

Obrázek 5
Sloučené skóre CLUE™ pro pohodlí, vidění a manipulaci ze dvou randomizovaných, zaslepených, křížových klinických 
studií (* n = 119 a ** n = 276)

pohodlí**

vidění*

Manipulace*

72,2
64,5

70,9

71
64,3

50,8

400 10 20 30 50 60 70 80

CLUE populační průměr = 60, ± 5 bodů uznáno jako významný rozdíl

ACUVUE OASYS® 1-Day Dailies Total1®
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Ačkoliv uživatelé čoček nosili v průměru 
obě čočky podobně dlouhý čas, doba po-
hodlného nošení s ACUVUE OASYS® 1-Day 
byla delší napříč celou studií. Ve studii  
s větším počtem nositelů byl čas pohodl-
ného nošení skoro o jednu hodinu delší než  
s Dailies Total1® (14,1 hodin oproti 13,3 
hodinám).

Závěr
pokud mají uživatelé kontaktních čoček 
náročný den, potřebují kontaktní čočky, 
které jim pomohou držet krok i při ak-
tivním stylu života, střídání různých čin-
ností i prostředí, ve kterých se během 
dne pohybujeme, a zvýšeném čase, který 
trávíme nad digitálními obrazovkami. 
ACUVUE OASYS® 1-Day jsou jednodenní 
kontaktní čočky i pro ty nejnáročnější dny 
– Jsou to kontaktní čočky, které svému 
nositeli poslouží po celý rušný den, každý 
den. Tato nová kontaktní čočka navazuje 
na úspěch ACUVUE OASYS®, která nikdy 
nebyla překonána v komfortu a před-
stavuje nový produkt pro lepší podporu 
kontaktologů, kteří se soustředí na potře-
by klientů.

Technologie HydraLuxe™ dává kontakt-
ní čočce ACUVUE OASYS® 1-Day nový 
Slzy-integrující design. Vylepšená síť mo- 
lekul váže slzy a vysoce prodyšný silikon 
do sebe slzy přímo integruje.

Klinické studie s ACUVUE OASYS® 1-Day 
nám ukazují výjimečné výsledky mezi  
klienty. Výsledky jsou lepší, než u jiných  
silikon-hydrogelových kontaktních čoček 
v oblasti komfortu, vidění i manipulace  
s čočkami (nasazováním i snímáním).

Tím, že jsou požadavky klientů stále vyš- 
ší, kontaktologové ocení, že mají k dis-
pozici ACUVUE OASYS® 1-Day, která se 
stává nezbytnou součástí portfolia měk-
kých kontaktních čoček.
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Obrázek 6
Souhlas s individuálními výroky o pohodlí a manipulaci (*n = 119  
a **n = 276)

Obrázek 7
Údaje o preferenci, které vzešly z ran-
domizované, zaslepené a křížové klini-
cké studie (n = 119)
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