
Fakta o výměně 
měkkých kontaktních čoček

Optimální doba pro výměnu měkkých kontaktních čoček je předmětem 
diskuze již od uvedení prvních hydrogelových čoček na trh, před téměř 
padesáti lety. Anna Sulley a Sheila Hickson-Curran přezkoumávají 
pozadí této diskuze a nejnovější výsledky výzkumů.

K dyž v roce 1961 profe-
sor Otto Wichterle vyrobil 
první nositelné měkké kon-

taktní čočky za použití mechanické 
stavebnice a generátoru ze synova 
kola, již tehdy zvažoval, jak dlouho 
každá kontaktní čočka vydrží a jak 
často ji měnit. Na otázku, co udělat 
s čočkami, které jsou znečištěné, 
Wichterle by jednoduše odpověděl: 
„Vyhoďte je.“1 Nyní, o padesát let 
později, jsou výroba i materiá-
ly měkkých kontaktních čoček 
o generace dále, avšak optimál-
ní doba pro výměnu Wichterleho 
průkopnického vynálezu stále 
vyvolává diskuzi. 

Původní měkké kontaktní čočky 
se vyměňovaly zejména tehdy, když 
byly poškozené, ztracené nebo ve 
stavu, kdy se staly nepohodlnými 
a zhoršovaly vidění. V závislosti na 
pacientovi, dezinfekčním systému 
a materiálu čoček mohla doba pro 
výměnu trvat dokonce dva až tři 
roky. V souvislosti s rozšířením 
předepisování měkkých kontakt-
ních čoček začali někteří odborníci 
postupně zavádět vlastní plány 
výměny, které byly založené 
na jejich vlastních klinických 
zkušenostech s životností čoček.1 

V roce 1985 přišel koncept 
plánované neboli časté výměny 
měkkých kontaktních čoček ve 
formě tříměsíční plánované výměny. 
V roce 1988 ve Velké Británii se 
představily čočky ACUVUE® jako 
první čočky pro týdenní výměnu, 
a odborná veřejnost přijala termín 
‘jednorázové’ čočky. Na konci osm-
desátých let byly uvedeny další 
čtrnáctidenní a týdenní typy čoček 
pro denní nebo prodloužené nošení.

S ohledem na rozmanitost 
obecně známých plánů výměny výz-
kumníci zkoumali jejich klinické 
dopady. Doložené písemné zprávy      
o výhodách časté výměny a jednorá-
zového použití oproti neplánované 
výměně jsou rozsáhlé a primárně 
sledují jejich vliv na tvorbu depozit 
na čočkách a na klinické výsledky. 

Již několik raných studií potvrdi-
lo klinické výhody měsíční výměny 
čoček jako minimálního interva-
lu výměny. U hydrogelových čoček 
s vysokým obsahem vody se lépe 
udržuje smáčivost přední plochy         
a u měsíční výměny - v porovnání     
s tříměsíční výměnou - se množství 
usazenin snižuje.2  Prodlužování 
doby výměny na tři měsíce vede 
k významné ztrátě výkonnosti 
měkkých kontaktních čoček.3 

I další studie z rané doby 
podpořily z klinického hlediska 
volbu čtrnáctidenní výměny oproti 
měsíční. Již v roce 1980 některé 
výstupy naznačily, že by týdenní 
nebo čtrnáctidenní výměna čoček 
mohla pomoci minimalizovat 
množství usazenin, které mají 
nepříznivý dopad na pacientův 
komfort nošení čoček.4 Později 
některé studie poukázaly na 
postupné zvyšování proteinových 
a lipidových usazenin na čočkách 
Skupiny II při jejich nošení déle než 
čtyři týdny.5

Průzkum více než 1,000 nositelů 
měkkých kontaktních čoček zjistil 
u čoček s čtrnáctidenní výměnou - 
oproti měsíčním čočkám - výskyt 
méně symptomů pocitu suchého 
oka a nepohodlí ke konci dne.6 
Komfort nošení u jednoden-

ních a čtrnáctidenních čoček byl 
stejný, navíc oba typy výměny byly 
výrazněji pohodlnější než měsíční 
čočky. Jiní autoři poukázali na to, že 
čtrnáctidenní čočky kombinované  
s používáním víceúčelových roztoků 
poskytují pacientovi lepší komfort 
a spokojenost nežli čočky s měsíční 
výměnou.7

Je zřejmé, že frekvence výměny 
má vliv také na vývoj papilárních 
změn. Pacienti s jednodenní až 
třítýdenní plánovanou výměnou 
hydrogelových čoček vykázali 
výrazněji nižší riziko vývoje 
giganto-papilární konjunktivitidy 
(GPC) nežli pacienti, kteří si čočky 
vyměňovali s delšími intervaly.8  

Pravdivost tvrzení „kratší je 
lepší” byla v souvislosti s nošením 
měkkých kontaktních čoček 
evidentní již od počátků pláno-
vané výměny a jednorázového 
použití. A přestože některé 
specializované čočky byly i nadále 
vyměňovány méně často, nejčastěji 
předepisované hydrogelové čočky 
začaly být měněny v měsíčních 
a kratších intervalech.     

Premiéra 
jednodenních 
jednorázových čoček

Představení první jednodenní 
jednorázové čočky v roce 1995 
přineslo jednoduchost a pohodlí 
nošení kontaktních čoček, které 
osvobodilo uživatele od čištění 
a desin�ikování čoček. 

U nositelů čoček pro denní 
nošení se po přeaplikaci na čočky 
jednodenní jednorázové prokáza-
lo zlepšení vidění, komfortu, 
výsledků vyšetření na štěrbinové 
lampě, snížení výskytu negativních 
symptomů, a zvýšení celkové 
spokojenosti nositelů.9 Výskyt ro-
hovkových komplikací byl u čoček 
měněných denně nižší oproti 
ostatním typům čoček, a to včetně 
plynopropustných (RGP) čoček.10 
Jednodenní jednorázové čočky

vykázaly nejnižší stupeň celkových 
komplikací ze všech režimů 
denního nošení měkkých čoček, 
přičemž stupeň komplikací vzrůstal 
se s prodlužujícím se intervalem 
výměny.11,12

V posledních letech se stal 
relativní výskyt vážnějších 
komplikací u různých forem nošení 
předmětem dalšího výzkumu. 
Studie pocházející z Manchesteru 
ve Velké Británii vykázala nejnižší 
výskyt nezávažných keratitid ze 
všech typů měkkých čoček právě 
u uživatelů jednodenních jednorá-
zových čoček.13

Další studie Stapletona 
a Darta14,15 nepotvrdila nižší riziko 
mikrobiální keratitidy (MK) ve 
srovnání s ostatními měkkými 
čočkami pro denní nošení. Nicméně 
více než polovina (52%) uživatelů 
jednodenních jednorázových čoček 
vykazujících MK přiznala alespoň 
občasné noční nošení14, významný 
rizikový faktor MK. Jednodenní 
jednorázový režim nošení bývá 
spojován s nejnižším stupněm 
rizika závažné MK, studie však 
zaznamenala rozdíly ve stupni 
relativního rizika mezi jednotlivými 
značkami čoček.15 

Z klinického hlediska, tvrzení, že 
u režimu výměny měkkých kontakt-
ních čoček „kratší je lepší“, potvrdily 
početné studie.

Jedna ze studií sledovala dopad 
častější nežli jednodenní výměny 
hydrogelových čoček na komfort 
nošení. Přestože výměna čoček za 
nové vedla v půli dne k počátečnímu 
zlepšení komfortu, na konci dne 
nedosáhla rozdílných výsledků 
pohodlí nošení.16  

V devadesátých letech bylo 
zrealizováno mnoho rozsáhlých 
studií hydrogelových čoček, které 
srovnávaly klinickou výkonnost 
různých četností jejich výměny. 
V posledním desetiletí pak přišly na 
trh nové designy čoček ke korekci 
širší řady pacientů, a silikon-hy-
drogely (SiH) navíc předběhly 
hydrogely jako materiál první volby 
na většině světových trhů. Proto 
bylo třeba dalších studií s nově 
dostupnými čočkami, aby přinesly 

více světla do diskuze ohledně “pro“ 
a “proti“ jednotlivým frekvencím 
výměny.

Nástup 
silikon-hydrogelů

Představení prvních silikon-
hydrogelových (SiH) čoček v roce 
1999 znamenalo v technologii 
kontaktních čoček významný 
krok vpřed. Avšak klinická 
výkonnost první generace SiH 
a zároveň počáteční nechuť 
odborníků přijmout prodloužené 
nošení zapříčinily relativně nízké 
přijetí veřejností. Dnes jsou 
SiH nejčastěji předepisovanými 
materiály například ve Velké 
Británii, kde představují polovinu 
ze všech nových aplikací a dvě ze 
tří opakovaných aplikací za účelem 
změny čoček.17 Předepisování 
prodlouženého nošení představuje 
jen malá skupina čoček (5%).

Frekvence výměny měkkých 
kontaktních čoček zůstala s ros-
toucím počtem předepisovaných 
alternativ i nadále předmětem 
diskuze. První generace SiH 
doporučovala režim nošení 
s měsíční výměnou a prodloužené 
nošení až do třiceti nocí. V roce 
2004 byly představeny čočky 
ACUVUE® ADVANCE® with 
HYDRACLEAR® jako čtrnáctidenní 
alternativa SiH čoček a v dalším 

roce následovaly ACUVUE® OASYS® 
with HYDRACLEAR® Plus, jako 
první z nové generace SiH čoček 
s nízkým modulem elasticity, 
koe�icientem tření a smáčivosti 
dosažené bez dodatečné povrchové 
úpravy.

 V roce 2008 byla na trh uvedena 
první jednodenní jednorázová SiH 
čočka na světě, 1∙DAY ACUVUE® 
TruEye™. To znamenalo, že nyní 
byly SiH čočky dostupné ve všech 
třech nejčastěji předepisovaných 
frekvencích výměny. Dnes jsou 
téměř všechny nově aplikované 
čočky ve Velké Británii s měsíční 
a kratší dobou výměny (99%) 
a téměř polovina z nich (45%) jsou 
čočky s jednodenní výměnou.17 

Frekvence výměny čoček 
se i nadále mezi trhy výrazně 
odlišuje.18 Například v Chorvatsku 
jsou jednodenní jednorázové čočky 
předepisované jen u 6% aplikací, 
naproti tomu až u 75% aplikací 
v Hong Kongu. Nicméně Severní 
Amerika zůstává pod celosvětovým 
průměrem podílu aplikovaných 
jednodenních jednorázových čoček 
(30%). Spojené státy a Japonsko 
jsou trhy s nejvyšší celkovou pene-
trací kontaktních čoček (16% 
a 22% v tomto pořadí)19, přičemž 
čtrnáctidenní čočky jsou nejčastější 
volbou ze všech typů čoček 
s plánovanou výměnou.20 

TEXT V PLNÉM ZNĚNÍ



Několik dostupných studií 
zkoumalo vliv frekvence výměny 
na výkonnost moderních čoček. 
V průzkum z roku 2007, který 
zjišťoval zkušenost nositelů 
měsíčních měkkých čoček s jejich 
kontaktními čočkami, byli nositelé 
užívající různé značky měsíčních 
čoček – hydrogelových i silikon-
hydrogelových – dotazováni na 
názor ohledně spokojenosti s jejich 
stávajícími čočkami.21

Více než dvě třetiny nositelů 
měsíčních čoček (68%) zazna-
menalo snížení komfortu nošení 
v průběhu jednoho měsíce nošení 
čoček a to téměř stejně v případě 
nositelů hydrogelových tak silikon-
hydrogelových čoček.

Na dotaz, ve kterém týdnu 
v měsíci začali nositelé vnímat, že 
jejich čočky jsou nepohodlné, více 
než devět z deseti (95%) uvedlo, 
že si začali uvědomovat nepohodlí 
ve třetím a čtvrtém týdnu nošení. 
Nositelé měsíčních SiH čoček, kteří 
zaznamenali nějaké nepohodlí, si 
jej začali uvědomovat o něco dříve 
nežli nositelé hydrogelů. 

U více než poloviny nositelů 
se v průběhu měsíce zhoršilo 
také subjektivní vnímání vidění 
a zdravotní stav oka. Okolo dvou 
třetin nositelů (64%) pociťovalo své 
vidění ke konci měsíce méně ostré 
v porovnání s prvním dnem nošení, 
a více než polovina nositelů (53%) 
vnímala své čočky jako méně zdravé 
pro oči.I v tomto případě bylo 
vnímání nositelů SiH a hydrogelů 
stejné. 

Výsledky průzkumu navíc 
prokázaly, že někteří nositelé 
měsíčních čoček si čočky měnili 
častěji než jednou měsíčně, aby si 
udrželi komfort nošení, a to bez 
ohledu na typ čoček. Jeden ze tří 
nositelů (34%) pociťoval potřebu 
vyměnit si čočky před koncem 
měsíce kvůli nepohodlí, a to 
v případě nositelů hydrogelových 
i SiH čoček. 

I další autoři zkoumali pokles výkonnosti čoček v souvislosti s jejich 
stářím. Nedávná studie zkoumala zkušenosti pacientů s nošením čoček 
(komfort, symptomy a doba komfortního nošení) u dvou typů SiH čoček pro 
denní nošení, čtrnáctidenních ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® Plus 
a měsíčních AIR OPTIX® AQUA.22,23

U obou čoček se projevilo snížení výkonnosti v průběhu jejich doporučené 
životnosti, a to v některých případech už v prvním týdnu nošení. U čoček se 
čtrnáctidenní výměnou se komfort poměrně pomalu snižoval během celého 
plánu nošení (graf 1). Oproti tomu měsíční čočky vykázaly ostrý propad 
podílu pacientů, kteří byli spokojeni s celkovým komfortem již během prvního 
týdne nošení (z 85% na 60%), a nárůst podílu pacientů, kteří byli nespokojeni 
s komfortem nošení během zbývajících tří týdnů. Na konci měsíčního nošení 
bylo nespokojeno se svými čočkami 26% nositelů oproti 10% nositelům na 
čtrnáctidenním plánu nošení.

Výsledky týkající se komfortu nošení na konci dne (graf 2) ukázaly 

Která kontaktní čočka naplňuje nejvyšší 
standard - stav oka bez čočky?

1. Spotřeba kyslíku rohovkou byla počítána pomocí metody Brennana, kterou reprezentuje index metabolismu kyslíku rohovky při otevřeném oku a tak produkci energie. Brennan NA. OVS. 2005 Jun; 82(6):467-72.
Brennan N, Morgan P. CLAE 2009, 32 (5): 210-254.
2. Kontaktní čočky s UV filtrem nenahrazují sluneční brýle s UV filtrem, protože nezakrývají celé oko a jeho okolí.
3.  Pro všechna klíčová biomikroskopická skóre nebyl pozorován rozdíl mezi subjekty nosícími čočky 1•DAY ACUVUE® TruEye™ a těmi nosícími brýle s výjimkou barvicího se defektu spojivky a papilární konjunktivitidy. 
Absolutní úroveň biomikroskopického skóre byla nízká a rozdíly mezi oběma skupinami nejsou považovány za klinicky relevantní.
4. JJVC Data on file 2010. Fyziologické odezvy prvonositelů s jednodenní jednorázovou silikon-hydrogelovou čočkou. 1 rok, 73 subjektů studie, konečné výsledky po 12 měsících, n = 48, z randomizované, dvojitě 
maskované, paralelní skupinové studie prvonositelů. Studie zahrnuje jak objektivní tak subjektivní měřítka.
1•DAY ACUVUE® TruEye™, HYDRACLEAR® a SEE WHAT COULD BE™ jsou ochranné známky JANSSEN PHARMACEUTICA N. V. © Johnson & Johnson Vision Care, divize Johnson & Johnson, s. r. o., 2011.

• Eurolens Research Intitute University of Manchester, Velká Británie   • Studie se zúčastnilo 72 prvonositelů (48 dokončilo 
12měsíční studii3)  • Ve věkovém rozmezí od 18 do 51 let   • Randomizovaná, dvojitě maskovaná, paralelní skupinová studie         
• Kontrolní návštěva po 2 týdnech a poté po 1, 3, 6, 9 a 12 měsících   • Zahrnuta objektivní i subjektivní měřítka.

Fyziologický stav očí 
u nositelů čoček 

1•DAY ACUVUE® TruEyeTM 
je srovnatelný 

se stavem očí těch, 
kteří čočky nenosí.3,4

Srovnání: oko s kontaktní čočkou 1•DAY ACUVUE® TruEye™ 
a otevřené oko bez kontaktní čočky
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podobné rozložení, a navíc se 
u nositelů měsíčních čoček zvýšil 
počet nekomfortních hodin nošení 
během měsíční životnosti čočky. Byl 
zaznamenán průměrný nárůst 2,2 
hodiny nekomfortního nošení mezi 
druhým a čtvrtým týdnem, což je 
statisticky významný rozdíl. Klinické 
zhodnocení depozit, smáčivosti, bar-
vicích se defektů rohovky a limbál-
ního zčervenání navíc poukázalo na 
pokles výkonnosti v čase, což může 
částečně vysvětlit snížení komfortu 
a zvýšení symptomů suchosti.

Výzkumníci také sledovali dopad 
frekvence výměny na návštěvy 
očních lékařů v důsledku problémů 
spojených s nošením SiH čoček.24 
Medián návratnosti na standardní 
roční preventivní kontrolní prohlíd-
ku u nositelů s předepsanými 
čtrnáctidenními a měsíčními 
čočkami byl stejný, tj. nositelé 
obou přisli na kontrolu v průměru 
jednou za 13 měsíců. Avšak výrazný 
rozdíl byl v četnosti návštěv 
spojených s klinickými obtížemi u 
nositelů měsíčních čoček. Nositelé 
měsíčních čoček častěji přicházeli 
kvůli klinickým potížím s jejich 
čočkami (13% u měsíčních čoček 
vs. 8% u dvoutýdenních čoček, 

graf 3). Potíže se týkaly podráždění, 
nepohodlí a rozmazaného vidění. 

Za účelem zdraví a spokojenosti 
pacienta a efektivity provozu 
ordinace by oční odborníci měli při 
rozhodování o optimální frekven-
ci výměny SiH čoček zvážit výše 
uvedené závěry.        

Další studie nositelů měkkých 
čoček (SiH a hydrogelových) byla 
věnována kontaktním čočkám 
a výskytu suchého oka.25 Tato 
studie neshledala mezi různými 
režimy nošení žádné významné 
rozdíly v četnosti výskytu suchého 
oka spojeného s nošením kontakt- 
ních čoček. V tomto případě tedy 
hrají roli jiné faktory, nežli je plán 
nošení. Faktory jako je obsah vody, 
materiál, doba nošení a odkládání 
čoček rovněž poukázaly na sou-
vislost s rohovkovými oděrkami 
(barvicí se defekty rohovky).26             

Dodržování doby 
výměny

Pokud z klinických důvodů platí  
„kratší je lepší”, je to také v souladu 
s reálným chováním nositele čoček? 
Mezi odborníky existuje zásadní 
shoda, že i přes počáteční obavy 
u jednodenních jednorázových 
čoček ohledně jejich možného opa- 
kovaného používání jsou nositelé 
jednodenních čoček nejvíce vyho-
vující skupinou. Jones a kolektiv6 
byli mezi prvními, kteří přednesli 
své stanovisko, že nositelé jed-
nodenních jednorázových čoček 
pravděpodobně nejlépe dodržují 
režim nošení oproti ostatním 
uživatelům jednorázových čoček 
a čoček s častou výměnou (98% vs. 
89%).   

Aktuální spotřebitelské průzku- 
my tento poznatek dále potvrdily. 
Průzkum provedený ve Spojených 
státech mezi nositeli čoček 
s doporučenou dobou výměny 
až šest měsíců zjistil, že nositelé 
jednodenních jednorázových čoček 
nejlépe dodržovali plán nošení; 94% 
nositelů s doporučenou každodenní 
výměnou čoček dobu výměny 
dodrželo, méně než 6% vyřadilo 
čočky každé dva dny a 0,5% čekalo 

týden, než si čočky vyměnilo.27

Studie Donshika a kolektivu28 
zjistila dobrou korelaci mezi 
předepsaným plánem výměny čoček 
a skutečnou pacientovou výměnou, 
a že doporučená doba výměny 
byla méně a méně dodržována 
s prodlužující se dobou výměny. 

Také Morgan29 zaznamenal 
ve Velké Británii velmi vysokou 
úroveň dodržování plánu nošení 
mezi uživateli jednodenních 
jednorázových čoček. Až 97% 
nositelů vyřadilo čočky každý 
den, ve srovnání s 81% nositelů 
čtrnáctidenních čoček a 82% 
nositelů měsíčních čoček, kteří si 
měnili čočky v doporučené době. 
Rovněž zjistil velké rozdíly v úrovni 
dodržování plánu nošení mezi 
jednotlivými zeměmi.

I další autoři podpořili všeobec- 
né stanovisko, že dodržování 
plánu výměny je ve Velké Británii 
podobné u čtrnáctidenních 
a měsíčních čoček. Jones a kolektiv6 
shledal u těchto režimů nošení 
stejnou úroveň dodržování plánu 
výměny (89%). Maximální doba 
výměny u čtrnáctidenních čoček 
byla 28 dnů a 50 dnů u měsíčních 
čoček.

Můžeme shrnout, že řada 
současných studií přispěla k diskuzi 
o dodržování plánu nošení čoček. 
Dumbleton a spolupracovníci 
vydali série zpráv založených 
na průzkumech provedených 
v Severní Americe, které se týkaly 
doby výměny měkkých kontakt-
ních čoček, souladu pacienta a od-
borníka s těmito doporučeními 
a důvodech pacientova nedodržení 
plánu nošení. 

Průzkum nositelů SiH a jednorá-
zových čoček pro denní režim 
nošení provedený v očních ordi-
nacích ve Spojených státech se 
sestával z 16% nositelů jednoden-
ních čoček, 45% nositelů 
čtrnáctidenních SiH a 39% nositelů 
měsíčních SiH.30 



Z výsledku průzkumu vyplynu-
lo, že jedno procento nositelů 
měsíčních čoček, 4% nositelů jed-
nodenních čoček a 18% nositelů 
čtrnáctidenních čoček obdrželo 
v ordinacích od očních specialistů 
pokyny, které se neřídily frekvencí 
výměny doporučované výrobcem. 
Čtyři procenta pacientů uvedlo, že 
jim jejich odborník nedal žádná 
doporučení ohledně frekvence 
výměny. 

Čtyři z 10 pacientů, kteří 
dokončili průzkum, překročili 
doporučenou dobu výměny čoček. 
Na dotaz, po kolika dnech nebo 
měsících si čočky vyměnili, 15% 
nositelů jednodenních čoček 
odpovědělo, že si čočky vyměnili 
po více než jednom dni, 29% 
nositelů měsíčních čoček po více 
než 31 dnech a 59% nositelů 
čtrnáctidenních čoček po více než 
17 dnech. Nejčastěji uváděnými 
důvody bylo “zapomenutí, který 
den čočky vyměnit” (51%) 
a “ušetřit peníze” (26%). 

Další studie uskutečněná 
v Kanadě a Spojených státech od 
stejné skupiny autorů vykázala 
podobné výsledky, ačkoli se podíly 
nositelů lišily.31 Pacienty uváděná 
míra nedodržení frekvence výměny 
byla nejnižší u jednodenních čoček, 
následovaná měsíčními čočkami 
(33% Kanada, 28% Spojené státy) 
a čtrnáctidenními čočkami (50% 
Kanada, 52% Spojené státy). 

Nicméně nedávné závěry 
podpořily stanovisko, že problém 
přenášení je větším problémem 
u pacientů s měsíčními čočkami, 
než u pacientů se čtrnáctidenním 
plánem výměny.32  

Ve Spojených státech byl pro-
veden online spotřebitelský 
průzkum mezi náhodně vybraný-
mi spotřebiteli, kteří nevěděli, že 
zjišťované informace jsou určené 
pro výrobce kontaktních čoček. 

Výsledky ukázaly, že jen 43% 
pacientů s předepsanými čočkami 
pro čtrnáctidenní výměnu, a 36% 
pacientů s čočkami pro měsíční 
výměnu naprosto dodržovalo 
předepsaný plán výměny. 

„Méně významné přenášení“ 
(do jednoho týdne) uvedlo 65% 
nositelů ve skupině se čtrnáctidenní 
výměnou a 55% nositelů ve 
skupině s měsíční výměnou. Avšak 
pouze 4% pacientů ve skupině se 
čtrnáctidenní výměnou vykáza-
lo „extrémní přenášení“ (8 týdnů 
a více), ve srovnání s 23% ve 
skupině s měsíční výměnou 
(graf 4). Měsíční nositelé byli 
tudíž více náchylní k extrémnímu 
přenášení, které potenciálně vede 
k problémům s komfortem a/nebo 
s kvalitou vidění. 

Autoř této studie32 neočekávájí, 
že pacienti, kteří z nějakého důvodu 
nedodržovali čtrnáctidenní plán 
výměny, by snadněji dodrželi 
pokyny odborníka, pokud by jim 
umožnil počkat s výměnou čoček 
čtyři týdny. Pokud se tedy ukáže, 
že pacient nedodržuje doporučený 
režim výměny, doporučuje se, 
že naopak přechod k jednoden-
ním čočkám je pravděpodobně 
vhodnější alternativou. 

Další nedávná studie ve 
Spojených státech zdůraznila 
důležitost dodržování plánu nošení 
u nositelů SiH čoček s ohledem na 
komfort a vidění.33 V rámci studie 
pacienti s čočkami pro čtrnáctidenní 
a měsíční výměnu hodnotili komfort 
a kvalitu vidění ráno a pak na konci 
dne, tj. když byly čočky nové a když 
již potřebovaly vyměnit.  

Pacienti dodržující plán nošení 
dosahovali lepšího komfortu 
a vidění na konci dne, a když čočky 
potřebovaly být vyměněny, oproti 
pacientům, kteří nedodržovali 
plán výměny, a to bez ohledu na 
režim nošení. Nicméně, potenciál-
ním nedostatkem této studie bylo, 
že se vzorky lišily větším počtem 
nositelů torických čoček ve skupině 
se čtrnáctidenní výměnou, nežli ve 
skupině s měsíční výměnou, což 
mohlo ovlivnit výsledky.

Tito autoři vypozorova-
li, že některé materiály čoček lze 
optimálně měnit každé dva týdny, 
zatímco jiné materiály lze pohodlně 
nosit celý měsíc. Ve skutečnosti 
mohou mít dopad na komfort kon-
taktních čoček mnohé vlastnosti 
čoček, tj. včetně vlastností ma-
teriálu, jako je modulus, hladkost, 
smáčivost a zvlhčující složky. 
Komfort nošení také závisí na tom, 
jak se na povrchu čočky v čase 
usazují proteiny, lipidy a alergeny.34

Argumenty pro a proti 
předepisování konkrétní frekvence 
výměny z hlediska dodržování 
plánu nošení mohou být tudíž 
nemístné. Namísto toho by bylo 
vhodnější vybrat pro daného pa-
cienta nejlepší kombinaci vlast-
ností čoček a způsobu, jakým bude 
čočka nošena.

 

Nová studie blíže osvětlila sou-
vislost mezi očními komplikacemi 
spojenými s nošením kontaktních 
čoček a dodržováním plánu výměny 
měkkých čoček.35  U pacientů, kteří 
přenášeli čočky o více než trojná-
sobek doporučené doby se zjis-
tilo výrazně více komplikací než 
u pacientů, kteří dodržovali plán 
výměny. 

Je zajímavé, že tato studie zjistila 
rozdíly v dodržování plánu nošení 
nejenom ve frekvenci výměny, ale 
také u jednotlivých typů čoček. 
Uživatelé hydrogelů měli v poro-
vnání s pacienty nosícími SiH čočky 
sklon přenášet čočky v průměru 
3-4 krát déle než byla doporučená 
frekvence výměny (v průměru 
44,8 dnů přenášení u pacientů 
s hydrogely, kteří nedodržovali plán 
výměny oproti 16-ti dnům se SiH). 

Autoři tvrdí, že počet dnů, 
o které pacient přesahuje 
doporučený plán, je klíčovým fak-
torem. Vypozorovali, že i pacienti, 
kteří ne zcela dodržují plán 
nošení, mohou přesto snížit míru 
komplikací tím, že sníží počet dnů 
přenášení svých čoček.   

Další otázka, která si mezi 
odbornou veřejností získala po-
zornost, je fakt, že někteří oční od-
borníci předepisují pacientům plán 
výměny lišící se od doporučení 
výrobce.30 Mezi uváděné důvody 
patří dojem, že některé typy čoček 
nesnižují svou výkonnost při nošení 
delší dobu než je doba doporučená 
výrobcem, a tudíž lze jejich frekven-
ci výměny prodloužit. Naopak 
v některých případech odborníci 
dokonce doporučili častější výměnu 
než je doporučená výrobcem; u 1% 
čtrnáctidenních čoček, avšak až 
u 18% měsíčních čoček.

Důraz na dodržování 
plánu výměny

V pokračující diskuzi na téma op-
timální frekvence výměny existu-
je mezi odborníky všeobecná shoda, 
že úroveň dodržování režimu nošení 
u čoček s plánovanou výměnou je 
nízká. Proto by měly postupy v or-
dinacích směřovat k identi�ika-

ci těch pacientů, kteří nedodržují 
plán nošení, a při každé příležitosti 
povzbuzovat ty, kteří plán nošení 
dodržují.36 Příklady způsobů, jak 
zlepšit dodržování plánu nošení, 
uvádí tabulka 1.

Opatrně se pacienta pomocí 
otevřených otázek dotazujte 
takovým způsobem, abyste 
odhalili příznaky nedodržování 
plánu nošení, jako např. „Jak 
často si vyměňujete Vaše čočky?“ 
nežli „Vyměňujete si Vaše čočky 
každé dva týdny?“. Buďte k pa-
cientovi empatičtí, aby měl 
pocit, že může přiznat případné 

přenášení, zatímco zdůrazňujte, 
že komfort a vidění nebudou 
optimální, pokud čočky nejsou 
vyměňovány dle doporučení, 
a že by v nejhorším případě 
mohlo dojít k ohrožení zdraví 
očí. Vysvětlete, že nošení čoček 
déle, než doporučíte, může zvýšit 
riziko komplikací spojených 
s nošením kontaktních čoček.30, 35  

Nicméně je třeba pamatovat na to, 
že dodržování plánu nošení není 
pouze o době výměny.   

Tabulka 1:        Tipy jak u pacientů zlepšit
              dodržování frekvence 
              výměny čoček:

•  Při každé příležitosti zdůrazněte nutnost dodržování frekvence 
výměny čoček.

• Využívejte otevřené otázky k identifikaci pacientů, kteří 
nedodržují doporučený plán nošení.

• Pomocí ilustrací potenciálních dopadů přenášení (např. 
využitím srovnávacích schémat) vysvětlete výhody komfortu, 
kvality vidění a zdraví oka, které plynou z dodržování 
doporučené výměny čoček.

•  Používejte zapamatovatelné analogie ke zdůraznění důležitosti 
výměny čoček. 

•  Sledujte pravidelnost objednávek k identifikaci pacientů, kteří 
používají méně čoček, než byste očekávali.

•  Využívejte možnosti přímého dodávání čoček pacientům ke 
zlepšení dodržování plánu nošení.

•  Ujistěte se, že zásoby, dodávky pacientům i ceny v ordinaci 
napomáhají pacientům dodržovat plán nošení; a že plán péče 
včetně kontrolních vyšetření umožňuje jejich sledování.

•  U čoček se čtrnáctidenní výměnou můžete doporučovat 
1. a 15. den v měsíci jako dny pro výměnu čoček.

• Využívejte elektronické upomínkové systémy k pobídce 
pacientů, kdy si mají vyměnit čočky .

• Připomínejte pacientům, aby měli vždy u sebe odpovída-
jící zásobu čoček ke snadnějšímu dodržování plánu výměny, 
a náhradní brýle.



Bylo zjištěno, že ve skutečnosti jen 
2% nositelů kontaktních čoček plně 
dodržuje plán nošení čoček a režim 
péče o ně.29 

Pokuste se využívat zapama-
tovatelné analogie ke zdůraznění 
důležitosti výměny čoček; 
v případě jednodenních čoček 
může být užitečnou analogií např. 
znovupoužití vlhčeného ubrousku 
nebo papírového kapesníku. 
Zdůrazňujte svá doporučení při 
každé návštěvě pacienta a sledujte 
pravidelnost objednávek k identi-
�ikaci těch, kteří používají méně 
čoček, než byste očekávali. Metoda 
přímého odesílání čoček pacien-
tovi poštou může napomoci ke 
zlepšení dodržování plánu výměny. 
Za účelem zlepšení dodržování 
plánu nošení vašich pacientů 
také zohledněte zásoby, dodávky 
a ceny čoček ve vašem pracovišti. 
Doporučujte u všech typů kontakt- 
ních čoček plán péče včetně 
kontrolních vyšetření, abyste mohli 
své pacienty pravidelně sledovat. 
U čoček se čtrnáctidenní výměnou 
může pomoci s dodržováním plánu 
nošení vaše doporučení výměny 
první a 15. den v měsíci.

Používejte elektronický upo- 
mínkový systém, nebo pomůcky 
jako je např. pouzdro, které 
připomíná pacientům, kdy si mají 
vyměnit čočky. Více než polovina 
z těch, kteří si nevyměňují čočky 
podle doporučení, uvedlo, že 
jednoduše zapomněli, který den si 
je mají vyměnit.30 V této studii 53% 
nositelů bylo přesvědčeno, že by 
jim upomínkový systém pomohl při 
dodržování plánu výměny, přičemž 
nejoblíbenějšími uváděnými meto-
dami byly hlasová upomínka na 
mobilní telefon nebo textová zpráva 
(29%) a navrhovanou frekvencí 
upomínky byl každý týden nebo 
měsíc (26%). 

Připomeňte pacientům, aby vždy 
měli u sebe odpovídající zásobu 
čoček pro snadnější dodržování 
plánu výměny. Ujistěte se, že paci-
enti mají k dispozici také náhrad-
ní brýle, jelikož vyšší podíl těch, 
kteří nedodržují frekvenci výměny, 
doposud nemělo předepsané 
brýle.30  

Dobré zprávy jsou, že lepší 
komunikace pomáhá zlepšovat 
dodržování frekvence výměny. 
Statisticky se prokázalo, že 
v případech kdy je rozmluva mezi 
očním odborníkem a pacientem je 
více obsáhlá, pacienti lépe dodržují 
plán výměny. Kromě toho, většina 
nositelů (78%) potvrdila, že je 
extrémně důležité nebo důležité 
vyměňovat čočky dle plánu nošení.

Cena, výhodnost 
a frekvence výměny

Klinické faktory nejsou jedinými 
determinantami, pokud jde o volbu 
frekvence výměny čoček pro 
konkrétního jednotlivce. Rozhod-
nutí je často založené na životním 
stylu jedince a jakým způsobem 
tráví svůj volný čas. Například 
pokud chce někde kontaktní čočky 
používat jen pro občasné a zkrácené 
nošení, pro společenské vyžití, 
sporty či cestování, jednodenní 
čočky jsou pro něj výhodnou volbou.

Cena je další důležitou 
otázkou, která je v literatuře často 
opomínaná. V Austrálii nedávno 
vyvinutý model představil koncept 
„nákladů na nošení“, který umožňuje 
přímé srovnání nákladů u různých 
frekvencí výměny čoček.37

Náklady na nošení čoček jsou 
v tomto modelu počítány jako 
celkové náklady vzniklé nositeli za 
1 rok (12 měsíců) - jsou zohledněny 
poplatky za odborné vyšetření, 
náklady na kontaktní čočky 

a roztoky na péči o čočky. Součet 
těchto nákladů je pak vydělen 
počtem dní nošení čoček během 
roku. 

Tento model ukazuje, že náklady 
na nošení sférických čoček jsou 
téměř identické u čtrnáctidenních 
a měsíčních čoček, avšak klesají 
s dále se zvyšující frekvencí nošení. 
U čoček s každodenní výměnou 
jsou náklady nižší než u čoček 
s plánovanou výměnou, pokud jsou 
nošeny 1-4 dny v týdnu, avšak vyšší, 
pokud jsou nošeny 6-7 dnů v týdnu. 
V případě nošení kontaktních čoček 
pět dnů týdně jsou náklady na 
nošení prakticky stejné u všech 
tří nejčastěji předepisovaných 
frekvencí výměny čoček (graf 5).

Podobně je tomu u torických 
čoček, avšak vzhledem k průměrné 
prodejní ceně čoček nastává situace, 
kdy se náklady na torické čočky pro 
každodenní výměnu a torické čočky 
na opakované nošení čoček vy-
rovnávají, je 3-4 dny nošení v týdnu. 
U multifokálních čoček nastává 
obdobný bod vyrovnání nákladů při 
nošení 4-5 dnů týdně v porovnání 
se čtrnáctidenními čočkami a 3 
dny týdně v porovnání s měsíčními 
čočkami. Autoři tohoto modelu 
dospěli k závěru, že jednodenní 
čočky jsou nákladově efektivnější 
při příležitostném, občasném 
nošení, zatímco čočky s pláno-
vanou výměnou jsou nákladově 
efektivnější při pravidelném nošení, 
tj. při používání kontaktních čoček 
jako primárním prostředkem 

Tento model lze uplatnit na ceny kontaktních čoček 
v různých zemích, přičemž by se relativní náklady na jed-
notlivé režimy nošení neměly výrazně lišit. Bod vyrovnání 
nákladů se bude odlišovat v závislosti na cenách srovná-
vaných čoček jednotlivých značek. Oční odborníci mohou 
tento postup uplatnit sami a popsaný model nákladů na 
nošení využít při komunikaci s pacienty. Pacientům se tak 
lépe znázorní nákladová efektivita jejich režimu výměny 
čoček a dosáhneme u nich zlepšení dodržování správného 
režimu nošení. 

Autoři navíc vysledovali, že nejčastěji udávaným 
důvodem nedodržování plánu nošení u nositelů 
jednodenních jednorázových čoček je „ušetřit peníze“. 
To dokazuje, že také cena může být klinickou záležitostí, 
přestože dodržování plánu výměny jednodenních čoček 
je obecně nejvyšší.28

Závěry
Klíčem k úspěchu je schopnost vybrat u jednotlivých 

pacientů správnou čočku (materiál a design), frekvenci 
výměny a režim nošení, který nejlépe splní jeho nebo její 
individuální potřeby. Toto rozhodnutí závisí na množství 
faktorů: klinické aspekty, režim nošení čoček a životní styl, 
a také cena, kterou je pacient ochoten platit. Rozhodnutí 
založené na všech relevantních faktorech pomůže poskyt-
nout nejenom optimální fyziologickou odezvu a kvalitní 
vidění, ale také komfort nošení čoček pro naše pacien-
ty. Zejména komfort je z hlediska nositelů klíčový faktor 
a jeho nedostatek bývá hlavním důvodem přerušení 
nošení kontaktních čoček.

Zatímco optimální doba výměny měkkých čoček 
bude i nadále předmětem diskuze, tvrzení „kratší je 
lepší” podpořilo z klinického hlediska za posledních 
třicet let mnoho studií. 

V souvislosti s dodržováním různých frekvencí 
výměny čoček existují různé závěry. Nicméně 
vhodnější by bylo přijmout skutečnost, že většina 
nositelů kontaktních čoček do určité míry plán nošení 
nedodržuje a zaměřit se na odhalení těchto vzorců 
chování v praxi a jejich příčin. Důraz kladený na 
dodržování plánu nošení pomůže zajistit, že všichni 
nositelé získají od nošení čoček to nejlepší a nošení 
pro ně bude co nejpohodlnější a nejbezpečnější. 

Klíčové body: 

•   Mnoho klinických studií a průzkumů 
spokojenosti pacientů dokládá tvrzení, že 
u výměny měkkých kontaktních čoček „kratší je 
lepší“, a to především pokud jsou vyměňovány 
každodenně.

•   Výkonnost měkkých čoček se obecně snižuje 
s prodlužující se životností čočky.

•   Téměř všechny měkké čočky jsou dnes 
aplikovány s frekvencí výměny jeden měsíc a méně.

•   Spojené státy a Japonsko jsou trhy s nejvyšším 
stupněm penetrace kontaktních čoček. Nejčastěji 
jsou tam aplikovány čtrnáctidenní kontaktní čočky.

•   Dodržování plánu výměny čoček se mezi jedno- 
tlivými zeměmi liší.

•   Plán výměny čoček nejlépe dodržují nositelé 
jednodenních jednorázových čoček.

•   K extrémnímu přenášení dochází spíše 
u nositelů s měsíční výměnou nežli u nositelů se 
čtrnáctidenních výměnou.

•   Nedodržení plánu výměny čoček dle doporučené 
doby souvisí se zvýšeným nepohodlím nošení 
a klinickými komplikacemi.

•   Měsíční nositelé mají větší tendenci k nepláno-
vaným návštěvám ordinací z důvodu klinických 
potíží nežli čtrnáctidenní nositelé. 

•   Je v zájmu očních odborníků vyvinout si taktiku, 
jak posílit dodržování plánu výměny čoček  u svých 
pacientů.

•   „Náklady na nošení“ jsou podobné u sférických 
i torických čoček se čtrnáctidenní a měsíční 
výměnou.

Optometristka Anna Sulley pracuje jako Clinical Affairs Manager pro Evropu, Střední Východ a Afriku v Johnson & Johnson Vision 
Care. Sheila Hickson-Curran je Director of Medical Affairs ve Vistakon, Johnson & Johnson Vision Care, Inc. ve Spojených Státech.

Z anglického originálu ´The long and the short of soft contact lens replacement´ od autorek Sulley A & Hickson-Curran S., publiko-
vaného v odborném časopise Optician  2011, 241; 6288: 26 – 32, přeložila Marína Caistor.

Seznam odkazů na odbornou literaturu můžete nalézt na www.opticianonline.net, případně můžete požádat o zaslání 
na: kdudkova@its.jnj.com.   

Graf 5       Náklady na nošení u jednodenních, čtrnáctidenních a měsíčních
                   sféricých čoček (podle Efrona37 se svolením od Clin Exp Optom)
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