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NESTÁTNÍ  ZDRAVOTNICKÉ  ZAŘÍZENÍ
Často se setkávám s lidmi, kteří mají obavu z multifokálních brýlí. 

Pokusím se ji rozptýlit a vysvětlit, proč právě multifokál, přesněji řečeno 
progresivní brýle jsou skvělá pomůcka, která nejlépe vyřeší skutečnost, že 
vaše oči potřebují pomoci s viděním na různé vzdálenosti.

Zdravý zrak je dokonalý systém, díky němuž vidíme ostře a jasně všude, 
kam potřebujeme. Tento ideální stav se postupně s věkem mění a přibliž-
ně kolem 45 let se vidění do blízka zhorší. Efektivním řešením jsou pro-
gresivní čočky, které umožní kvalitní a přesný zrakový vjem na všechny 
vzdálenosti. 

Dnešní doba klade na vidění a zrak často extrémní nároky. Není neob-
vyklé, že při práci na počítači musíme sklouznout očima do psaného 
dokumentu ležícího před námi na stole, vzápětí sledovat dění ve větší 
vzdálenosti a opět se vrátit k monitoru. Pokud nemáme progresivní brýle, 
nezbývá, než si opatřit několik modelů, střídat je podle potřeby a každou 
chvíli ztrácet čas jejich hledáním.    

Dalším velmi populárním a „elegantním“ způsobem je posadit si brýle 
na špičku nosu, abychom mohli číst a zároveň viděli na dálku. Toto nevy-
hovující řešení z profesionálního hlediska odmítám a nerozumím, proč 
na rozdíl od vyspělých západních zemí, kde nosí progresivní brýle v kate-
gorii nad 45 let asi 80% populace, u nás si toto pohodlí dopřává pouze 6 
– 8% lidí. 

Vývoj progresivních čoček v posledních letech přinesl jedinečnou mož-
nost individualizace a to v různých kategoriích. Na prvním místě jsou 
progresivní čočky pro běžné nošení, dále čočky pro práci v kanceláři a v 
neposlední řadě čočky pro řidiče. Individualizace přináší především vyso-
ký komfort zobrazení ve všech zónách pohledu a významně usnadňuje 
návyk na tyto čočky.

Každé progresivní brýle mají složitou optiku, to znamená, že spojují 
různý počet dioptrických kombinací. Pro pohodlné fungování je nutné 
přesně diagnostikovat oční vadu a potřeby jedince, zvolit správný pro-
dukt a nakonec pečlivě vybrat brýlovou obrubu. Návyk na tyto brýle 
mohou na počátku provázet obtíže, které však ve většině případů trvají 
jen krátkou dobu a ve srovnání s výhodami, které svému nositeli dlouho-
době přinesou, jsou téměř bezvýznamné. 

Nebojte se a užívejte si pohodu s jedněmi brýlemi, s nimiž uvidíte kam-
koliv potřebujete a to hned. BN

CO JE ZA DVE MI?
A) Jaro B) Léto C) Vaše svatba


