
Zkoumání variability komfortu nošení 
měkkých kontaktních čoček během dne
Mnozí uživatelé měkkých kontaktních čoček si všímají změn komfortu nošení kontaktní čočky 
během dne, zejména když střídají různé činnosti a pohybují se v různých prostředích. Kieron 
Mathews, Ben Daigle, Jordin Alford a Anne Marie Jedraszczak vypracovali zprávu, která se 
podrobněji zabývá problematikou komfortu nošení čoček.
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Obrázek 1
Procento respondentů, kteří uvedli nejvyšší hodnocení (naprosto pohodlné, naprostá spokojenost, vynikající 
vidění) ve třech oblastech nošení kontaktních čoček 

V uplynulých několika letech došlo v ob- 
lasti měkkých kontaktních čoček  

v souvislosti se zvýšením komfortu jejich 
nošení k důležitému vývoji. Pohodlí je pro 
pacienty, kteří kontaktní čočky používa-
jí, důležitým aspektem a nepohodlí zase 
hlavním důvodem, proč čočky přestá- 
vají nosit.1,2

Zdá se, že při používání kontaktních čo-
ček existují dva konkrétní časové body, 
které se sledují při posuzování pohodlí: 
počáteční pohodlí při nasazení a pohodlí 
na konci dne. Oční specialisté se například 
svých pacientů ptají, jestli jsou na kon-
ci dne při nošení kontaktních čoček ne-
spokojení s pohodlím, ovšem dostatečná 
pozornost se nevěnuje pohodlí používání 
čoček v průběhu celého dne.

Více informací o tom, co se děje nejen při 
nasazování kontaktních čoček a jejich vyj-
mutí, ale také v době mezi tím, lze vyvodit 
z rozmanitých zkušeností uživatelů. Toto 
hlubší pochopení a schopnost porozumět 
problémům, se kterými se uživatelé kon-
taktních čoček během dne setkávají, by 
mohly vést ke zlepšení materiálů, z nichž 
se čočky vyrábějí, jejich tvaru i postupů 
při jejich aplikaci. Proto byla provedena 
studie s cílem zmapovat v reálném čase 
komfort nošení čoček během celého dne 
z hlediska jejich uživatelů a porozumět 
tomu, na čem závisí. 

Metodika studie
Nezávislí specialisté na marketingový výz- 
kum ze společnosti Kadence International 
provedli kvantitativní studii mezi uživateli 
měkkých kontaktních čoček. Jejím cílem 
bylo porozumět tomu, jaké mají uživatelé 
zkušenosti s nošením čoček během ce-
lého dne. 

Do studie se mohli zapojit uživatelé měk-
kých sférických kontaktních čoček ve 
věku od 18 do 39 let, kteří čočky nosí nej-
méně čtyři dny v týdnu a kteří byli během 
studie schopni čočky nosit po celý den. 
Reprezentativní vzorek uživatelů čoček 
byl získán v USA prostřednictvím online 
panelu a sběr dat proběhl v červenci  
a srpnu 2014. 

Výzkum probíhal s využitím mobilních digitálních technologií pro zaznamenávání 
dne uživatele v reálném čase. Účastníci studie byli požádáni, aby vyplňovali krátké 
(pětiminutové) průzkumy zasílané do jejich chytrých telefonů prostřednictvím mobil-
ní aplikace každé dvě hodiny během dní, kdy studie probíhala, a to od nasazení kon-
taktních čoček až po jejich vyjmutí. Každý tento miniaturní průzkum obsahoval stejný 
soubor otázek umožňující sledovat odpovědi během celého dne. 

Průzkumy se dotazovaly na pohodlí při nošení čoček, spokojenost a kvalitu vidění 
(na pětibodové stupnici), činnosti a prostředí v uplynulých dvou hodinách a příznaky 
a nálady během téže doby. Činnosti, prostředí a příznaky uvedené v průzkumu 
pocházely ze seznamu klinicky ověřených ukazatelů odpovídajících zkušenostem uži-
vatelů kontaktních čoček. 

Činnosti byly vybírány ze seznamu 18 položek, mezi nimiž jsou například možnosti 
jako používání počítače nebo notebooku, psaní zprávy či e-mailu na chytrém telefonu 
nebo fyzická činnost. Prostředí se vybírala ze seznamu osmi položek, jako je například 
venku za vlhkého dne nebo v klimatizovaném prostředí. Symptomy pozorované v up- 
lynulých dvou hodinách mohli účastníci studie volit ze seznamu 14 položek, mezi 
nimiž byly možnosti jako pocit únavy očí, pocit suchých očí nebo kolísavé vidění.

Prvním třem ukazatelům (pohodlí, spokojenost a kvalita vidění) byla přiřazena stejná 
váha s cílem vytvořit jednotnou metriku komfortu nošení kontaktních čoček, která 
by vystihovala zkušenosti pacienta v každém okamžiku během dne. Statistická kon-
strukce komfortu nošení kontaktních čoček byla vytvořena kombinací skóre pohodlí, 
vidění a spokojenosti a tyto výsledky se potom porovnaly podle denní doby, délky 
nošení čoček, prováděných činností a prostředí, ve kterých se uživatelé pohybovali.

Výsledky vyplývající ze studie
Celkem se studie zúčastnilo 243 uživatelů měkkých sférických kontaktních čoček (101 
uživatelů jednodenních čoček a 142 uživatelů čoček pro plánovanou výměnu). Jejich 
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59 % Uživatelé s klesajícím komfortem  
nošení kontaktních čoček

41 % Uživatelé se stálým komfortem  
     nošení kontaktních čoček

průměrný věk byl 30,2 let (v rozpětí od 
18 do 39 let) a 81  % byly ženy. Průzkum 
ukázal všeobecný sestupný trend u všech 
tří ukazatelů komfortu nošení čoček (po-
hodlí, spokojenost a kvalita vidění) od na-
sazení až do konce dne (Obrázek 1). 

Všichni uživatelé však neměli stejnou zku- 
šenost. Byly identifikovány dvě hlavní  
skupiny uživatelů kontaktních čoček: 
uživatelé, kteří udávali stálý komfort no- 
šení čoček po celý den („uživatelé se 
stálým komfortem nošení čoček“, 41  %)  
a nositelé, kteří vykazovali celkový pok- 
les komfortu nošení čoček během dne 
(„uživatelé s klesajícím komfortem noše-
ní“, 59  %) (Obrázek 2). 

Poměr uživatelů se stálým komfortem no- 
šení kontaktních čoček oproti uživatelům 
s klesajícím komfortem nošení byl stejný 
bez ohledu na modalitu, což prokáza-
lo, že u uživatelů jednodenních čoček 
dochází k podobnému poklesu komfortu 
nošení jako u uživatelů čoček pro pláno-
vanou výměnu. 

Projevy poklesu pohodlí při nošení čo-
ček byly u jednotlivých respondentů od- 
lišné. Ve skupině uživatelů s klesajícím 
komfortem byly odvozeny čtyři jedineč- 
né zkušenosti. Nejčastějším vzorem úpad- 
ku komfortu čoček bylo kolísavé zhor-
šování, které vykazoval každý čtvrtý 
uživatel kontaktních čoček a téměř po- 
lovina uživatelů s klesajícím komfortem, 
kde se dobré okamžiky střídaly s méně 
dobrými. Každý pátý uživatel kontakt-
ních čoček nebo 31  % uživatelů s klesa-
jícím komfortem zažili plynulé zhoršování 
účinnosti čoček od nasazení až do konce 
dne. Menší procento uživatelů pocítilo 
mírné zhoršení účinnosti (14  % uživatelů s 
klesající účinností) nebo prudké zhoršení 
na konci dne (13  % uživatelů s klesajícím 
komfortem nošení) (Obrázek 3).

Porovnáme-li příslušné modality, zjistíme, 
že u uživatelů jednodenních čoček byla 
výrazně vyšší pravděpodobnost (p<0,05), 
že pocítí spíše kolísavé zhoršování než 
plynulé zhoršování nebo mírné zhoršení 
či pokles na konci dne (Tabulka 1). U uži-
vatelů čoček pro plánovanou výměnu 
byla výrazně vyšší pravděpodobnost, že 
pocítí kolísavé nebo plynulé zhoršování.

Dvěma nejčastějšími symptomy, o nichž 
se zmínilo 59  % uživatelů, kteří zažili pokles 
komfortu nošení během dne, byly pocity 
unavených očí a suchých očí (Obrázek 4). 
Tyto symptomy navíc nejvíce korelovaly 
s komfortem nošení čoček. S postupu-
jícím dnem tedy ti, kteří zažívali pokles 
pohodlí, zároveň vykazovali intenzivnější 
pocit suchých a unavených očí. 
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Obrázek 2
Výzkum identifikoval dvě hlavní skupiny pacientů na základě komfortu nošení kontaktních čoček během dne 
(souhrnná metrika „komfortu nošení čoček“ zahrnuje pohodlí, spokojenost a kvalitu vidění)

Obrázek 3
Různé vzory/typy poklesu komfortu nošení kontaktních čoček ve skupině uživatelů s klesajícím komfortem no- 
šení čoček 

Kolísavé zhoršování Plynulé zhoršování Mírné zhoršení Pokles na konci dne

Kolísavé PlYNUlé MíRNé Na KoNCI DNE

JEDNoDENNí 45 %* 22 % 17 % 17 %

ČoČKY PRo  
PlÁNovaNoU vÝMĚNU

39 %* 38 %* 11 % 12 %

Tabulka 1
Vzory úpadku komfortu nošení kontaktních čoček podle modality kontaktních čoček (* p<0,05)

Podle údajů ze studie neexistoval žádný bod zlomu ani specifická činnost, která by 
působila pokles komfortu nošení čoček. Nicméně u uživatelů s klesajícím komfortem 
nošení byla vyšší pravděpodobnost, že se během dne budou věnovat 10 nebo více 
různým činnostem, jako je práce na notebooku nebo počítači, odesílání e-mailů  
z telefonu, používání aplikací nebo provádění domácích prací. 

Více než třetina (36  %) uživatelů s klesajícím komfortem nošení se během dne věnova-
la 10 nebo více činnostem oproti 21 procentům uživatelů se stálým komfortem nošení 
čoček (p<0,05, Obrázek 5). U uživatelů s klesajícím komfortem nošení byla také vyšší 
pravděpodobnost, že během dne budou střídat různá prostředí. V průměru během dne 
udělali 7,3 změn prostředí oproti 5,8 změnám u uživatelů se stálým komfortem nošení.

Závěr
Tato práce dokládá, že bez ohledu na modalitu kontaktních čoček zažije během dne 
nošení šest z deseti uživatelů pokles komfortu kontaktních čoček. I když se jedná  
o sestupný trend, vývoj komfortu nošení čoček, je často nelineární a během dne značně 
kolísá. Mnozí pacienti, zejména uživatelé jednodenních čoček, mohou „tiše trpět“ 
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kolísavým poklesem, aniž by se svěřili se 
svými problémy očnímu specialistovi a po-
tenciálně přestat kontaktní čočky použí-
vat. Proto je důležité pochopit, co každý 
pacient zažívá a jak se jeho pocity mění 
během dne, nejen jak se cítí na konci dne. 

Vzhledem k tomu, že uživatelé s poklesem 
komfortu nošení nejčastěji hlásí pocit 
„unavených očí“ a „symptom suchých 
očí“, měli by se oční specialisté při posu-
zování komfortu kontaktních čoček zep-
tat, zda pacienti tyto symptomy zažívají 
v průběhu celého dne. Měli by se také 
podrobněji zajímat o to, jakým pros-
tředím jsou pacienti vystaveni a jakým 
činnostem se věnují. Možná se přitom 
zjistí, že je nutná změna. Při rozhovo-
ru s pacientem o jeho potřebách je též 
potřeba zvážit, zda je pravděpodobné, 
že během dne podrobí kontaktní čočky 
zátěži v podobě různých činností a pros-
tředí, protože potom je pravděpodobné, 
že jejich komfort a tedy i spokojenost 
s čočkami se sníží. 

Oční specialisté tak mají možnost těmto 
pacientům nabídnout lepší řešení, ještě 
než čočky přestanou používat. A to jen 
díky drobným vylepšením v tom, jak for-
mulují otázky týkající se komfortu nošení – 
dotazem na pohodlí v průběhu celého dne. 

Obrázek 4
Korelace mezi komfortem nošení a pocitem suchých a unavených očí mezi uživateli s klesajícím komfortem nošení a uživateli se stálým komfortem nošení
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PRŮMĚRNÝ PoČET ZMĚN PRosTŘEDí

Uživatelé s klesajícím komfortem 
nošení kontaktních čoček

Uživatelé se stálým komfortem 
nošení kontaktních čoček

7.3

5.8

% ÚČasTNíKŮ, KTEŘí sE BĚHEM DNE vĚNovalI 10 a víCE RŮZNÝM ČINNosTEM

Uživatelé s klesajícím komfortem 
nošení kontaktních čoček

Uživatelé se stálým komfortem 
nošení kontaktních čoček

36 %

21 %

Obrázek 5
Příslušné úrovně činností a prostředí uživatelů s klesajícím komfortem nošení čoček a uživatelů se stálým kom-
fortem nošení čoček během dne
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