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Cieľom tejto brožúry nie je podpora užívania liekov či iných produktov. Ide o edukatívno-informačný 
materiál. Informácie v tejto brožúre v žiadnom prípade nenahrádzajú odborné poradenstvo podané 
priamo pri riešení konkrétnych zdravotných ťažkostí v lekárni alebo u lekára.

Zrak je pre ľudí najdôležitejším 
zmyslom. Aj keď by ste to možno 
nepovedali, oko je veľmi zložitý orgán, 
ktorý sa skladá z 11 častí. Vidíme vďaka 
ich vzájomnému usporiadaniu a pre 
ostré videnie musí správne pracovať 
každá jedna z nich. 

Pomocou tohto e-booku chceme 
poukázať na možnosti, akými si môžete 
svoj zrak chrániť a ako postupovať, 
ak vás postretnú zrakové ťažkosti. 
Ak potrebujete poradiť, ako správne 
aplikovať očné lieky, ako ich používať, 

ako sa starať o svoje kontaktné 
šošovky, či vás zaujímajú otázky 
týkajúce sa prevencie, rizikových 
faktorov, úprav životného štýlu na 
podporu zdravia vašich očí, neváhajte 
sa obrátiť na našich odborníkov v 
lekárňach Dr.Max. 

Prečítajte si náš e-book plný užitočných 
informácií a príznaky očných chorôb 
nezanedbávajte.

Odborný tím lekární Dr.Max

Úvod
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Zrak a oči

Oči, ako jeden z našich 
piatich zmyslov, sú dôležité 
na poznávanie okolitého 
sveta a komunikáciu. 
Neuveríte, ale až 80 % 
našich spomienok je 
naviazaných na to, čo sme 
videli. Podobné je to aj pri 
učení a rovnakých 80 % 
vedomostí je zapísaných do 
pamäti práve cez videnie.

Očiam zväčša nevenujeme významnú 
pozornosť až do chvíle, keď sa náš 
zrak oslabí. Aj keď sa to možno na 
prvý pohľad nezdá, oči sú druhým 
najkomplexnejším orgánom v našom 
tele, hneď po mozgu. Medicína 
nedokáže transplantovať oko, pretože 
je na mozog napojené cez viac ako 
milión nervov.

Aj napriek takej obrovskej komplexnosti 
drvivej väčšine očných ťažkostí by sme 
dokázali predísť správnym prístupom 
alebo ich moderná medicína vie liečiť. 
Pri mnohých očných ochoreniach však 
zohráva svoju úlohu čas. Čím skôr sa 
ochorenie oka odhalí, tým je aj ľahšie 
liečiteľné.

Bielko
Sietnica

Optický nerv

Žltá škvrna

Sklovec

Sietnicové 
krvné cievy

Dúhovka
Rohovka

Zrenica

Šošovka

Spojovka

Ciliárne 
teliesko a sval

Anatómia ľudského oka:

https://discoveryeye.org/20-facts-about-the-amazing-eye/
https://discoveryeye.org/20-facts-about-the-amazing-eye/
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Správne návyky pre zdravie očí

Tak ako o všetko dôležité, aj o oči sa 
treba správne starať, aby nám slúžili 
do vysokého veku.

K základným hygienickým návykom 
patrí:

1. Očí sa zbytočne nechytať 
a netrieť si ich. Oči sú vhodnou 
vstupnou bránou pre infekciu, či 
už oka, alebo rôznych viróz. Čím 
menej sa ich dotýkame, tým menej 
choroboplodných zárodkov sa do 
nich dostane. Aj takýto jednoduchý 
zvyk nám pomáha udržiavať si 
celkové zdravie.

2. Pravidelne si umývať ruky. 
Z celého tela práve ruky sú 
v kontakte s najväčším počtom 
rôznych predmetov z okolia. Ľahko 
sa na ne dostane špina a baktérie. 
Často sa nevedome dotkneme tváre 
alebo okolia očí. Čím čistejšie ruky, 
tým menšie riziko infekcie oka.

3. Nefajčiť a nezdržiavať sa 
v zafajčenom prostredí. Cigaretový 
dym je škodlivý nielen pre naše 
pľúca, ale aj zdravie očí. Cigaretový 
dym spôsobuje ich podráždenie, 
začervenanie a suchosť.

4. Dostatok spánku. Bez 
dostatočného množstva spánku 
si svoje oči nedokážeme 
dlhodobo udržiavať silné a zdravé. 
Nedostatok spánku má vplyv aj pri 
rozvoji viacerých očných chorôb. 
Dodržiavajte preto odporúčaný čas 
spánku pre vašu vekovú kategóriu. 

Ak máte problémy s nespavosťou, 
neberte to na ľahkú váhu. Viac 
o nespavosti sa dozviete v našom 
e-booku venovanom mentálnemu 
zdraviu.

5. Znečistené životné prostredie. 
Ak je to možné, nezdržiavajte 
sa v zaprášenom, znečistenom 
prostredí a pravidelne upratujte 
svoju domácnosť. Drobné prachové 
častice dráždia povrch oka, 
spôsobujú jeho suchosť a zanášajú 
cudzie drobné čiastočky na povrch 
očí. V takomto prostredí si zrak 
radšej chráňte vhodným typom 
ochranných okuliarov.

Ochrana očí

Ochrana očí pred UV žiarením

Ultrafialové (UV) žiarenie zo slnka 
môže mať krátkodobé alebo dlhodobé 
nepriaznivé účinky na oko a na 
zrak. Primárnou ochranou oka pred 
škodlivými UV lúčmi sú slnečné 
okuliare. 

https://backend.drmax.sk/media/wysiwyg/Brozura_Dni_dusevneho_zdravia_FINAL.pdf
https://backend.drmax.sk/media/wysiwyg/Brozura_Dni_dusevneho_zdravia_FINAL.pdf


UV žiarenie neohrozuje vaše oči 
len v lete, ale počas celého roka. 
Intenzívnejšie pôsobí v lete, v zime 
počas snehovej pokrývky a pri vode. 
Pre oči nie sú nebezpečné len priame 
slnečné lúče, ale aj odrazené od 
piesku, vody, asfaltu, trávy či iných 
povrchov. Nič nepokazíte, ak budete 
slnečné okuliare nosiť vždy, keď svieti 
slnko.

Slnečné okuliare by mali nosiť aj 
ľudia s kontaktnými šošovkami. Tie 
síce obsahujú UV filtre, ale nie je to 
dostatočná ochrana oka. 

Slnečné okuliare sú potrebné 
aj u malých detí, ktoré sa hrajú 
na slnku. Množstvo dopadajúceho 
UV žiarenia znižuje aj nosenie klobúka 
či inej pokrývky hlavy so šiltom.

Viacero očných ochorení je 
spôsobených práve UV žiarením. 
Poškodenie môže byť rôzneho 
rozsahu, od ekvivalentu slnečného 
spálenia rohovky až po rakovinu 
spojovky. Ochranou očí pred 
UV žiarením znižujeme riziko 
vzniku sivého zákalu (katarakty), 
poškodenia sietnice alebo rakoviny 
očí.

Tipy od Dr.Max pre správny výber 
slnečných okuliarov:

 ● prekrývajú čo najväčšiu časť 
zorného poľa, ideálne celé, aby sa 
slnečné lúče nedostávali do oka ani 
zboku;

 ● blokujú minimálne 99 % UVA a UVB 
lúčov;

 ● sklá okuliarov umožňujú vidieť 
neskreslené farby;

 ● prepúšťajú len 10 – 25 % viditeľného 
svetla;

 ● sklá okuliarov majú sivú farbu,  
nie sú tónované inými farbami.

Ochrana očí pri rizikových 
činnostiach

Pri rizikových činnostiach, ako je 
brúsenie, zváranie, pílenie, alebo 
pri rôznych športoch si chráňte oči 
ochrannými okuliarmi. Predídete tak 
zbytočným úrazom alebo poškodeniu 
očí. Pri práci používajte odporúčané 
ochranné okuliare spĺňajúce stanovené 
normy. 

Ochrana očí pri práci 
s počítačom či inými 
obrazovkami 

Zo všetkých svalov na tele sú svaly 
pohybujúce oči najaktívnejšie. Ak 
ich dlhý čas nútime udržiavať oko 
zamerané na jeden predmet, akým 
je monitor počítača alebo mobil, 
presiľujeme ich. 
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Tip od Dr.Max
Čítanie toho istého textu z obrazovky 
trvá o 25 % dlhšie, ako keby ste ho čítali 
z papiera. Ak si môžete vybrať medzi 
elektronickou a klasickou knihou, vaše 
oči budú vďačnejšie za tú papierovú. 

Správny výber očného  
mejkapu a kozmetiky

Pokiaľ máte citlivé oči alebo náchylnosť 
na určité očné choroby či podráždenie, 
ľahko sa môže stať, že vám ich 
podráždi aj kozmetika alebo mejkap. 
V takomto prípade musíte venovať 
väčšiu pozornosť správnemu výberu 
produktov určených na okolie očí, ako 
aj spôsobu odličovania a starostlivosti 
o štetce, ktorými nanášate mejkap. 

Tipy od Dr.Max:
 ● Prvým krokom je odsledovať, čo má 

na vaše oči negatívny vplyv. 
 ● Očný mejkap, maskaru či očné 

krémy vyberajte z kategórie 
hypoalergénnych prípravkov. 

 ● Sledujte dátum spotreby na 
produktoch. Dôležitý je dátum 
exspirácie a údaj o počte mesiacov, 
koľko môžete daný produkt používať 
po jeho otvorení. Očné tiene by ste 
nemali používať dlhšie ako dva roky, 
špirálu len 3 mesiace. 

 ● Sypké očné tiene vymeňte za ich 
krémové verzie, ktoré sa nedrobia.

 ● Nezabúdajte na pravidelnú 
dezinfekciu štetcov a iných 
pomôcok na líčenie.

 ● Na odličovanie je vhodný 
neparfumovaný dvojfázový 
odličovač. Oči odličujte jemne, bez 
drsných a rýchlych pohybov.

 ● Po odlíčení si oči vždy opláchnite 

čistou vodou, aby na ich povrchu 
nezostali zvyšky odličovača alebo 
vaty.

Kedy navštíviť očného lekára

Symptómy, keď je očného lekára 
potrebné vyhľadať okamžite:

 ● náhle začervenanie alebo bolesť 
v oku;

 ● čiastočná alebo úplná strata videnia 
v jednom alebo oboch očiach;

 ● dvojité videnie;
 ● slepé miesta v zornom poli, svetielka 

alebo oblasti skresleného videnia;
 ● pocit zatienenia zorného poľa;
 ● poranenie oka alebo kosti 

obklopujúcej oko;
 ● problémy so zobrazením objektov 

na bokoch zorného poľa;
 ● náhla strata schopnosti rozoznať 

farby.

Nie vďaka oku si uvedomujeme 
a vnímame okolie, ale vďaka mozgu. 
Funkciou oka je premeniť zachytené 
svetlo na elektrický impulz, ktorý 
sa cez neuróny dostane do mozgu. 
Práve mozog je orgán, ktorý 
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dokáže tieto impulzy premeniť na 
informácie a spracovať ich. Preto 
náhle rozmazanie videnia alebo iné 
novoobjavené symptómy týkajúce sa 
zraku môžu znamenať vážne ťažkosti 
práve s funkciami mozgu. 

Príznaky, že očného lekára je vhodné 
navštíviť čoskoro:

 ● problémy s videním v noci alebo 
čítaním;

 ● vidíte objekty menej ostro;
 ● rozmazanie objektov v diaľke 

alebo v blízkosti;
 ● svrbenie oka alebo výtok z oka.

Pravidelná preventívna 
návšteva očného lekára 

K pravidelným preventívnym 
prehliadkam by ste si mali zaradiť 
aj očného lekára. Týka sa to nielen 
dospelých, ale aj detí. Očné ochorenia 
môžu vznikať postupne a všimneme si 
ich až po čase, keď sa zhoršia. 

Skorým odhalením vieme očné 
ochorenie stabilizovať, prípadne 
spomaliť jeho progresiu. 

K základným očným vyšetreniam patrí 
vyšetrenie zrakovej ostrosti na vylúčenie 
krátkozrakosti a ďalekozrakosti; 
vyšetrenie očného nervu 
a vnútroočného tlaku na vylúčenie 
viacerých očných chorôb vrátane 
glaukómu; vyšetrenie očného pozadia 
po dilatácii zreničky. Samozrejme, na 
základe vášho individuálneho stavu 
vám môže očný lekár odporučiť aj iné, 
doplnkové vyšetrenia.

Pravidelné absolvovanie 
preventívnych prehliadok

Aj keď sa to možno na prvý pohľad 
nezdá, rizikové faktory srdcovo- 
-cievneho systému priamo ohrozujú 
aj naše oči. Na to, aby sme správne 
videli, musia byť cievy zásobujúce našu 
sietnicu v dobrom stave. Pravidelné 
absolvovanie preventívnych prehliadok 
u všeobecného lekára chráni aj váš 
zrak. Okrem kontroly ostrosti zraku 
vám lekár skontroluje aj nasledujúce 
hodnoty:

Hladina cukru v krvi

Normálna hladina glukózy v krvi 
nalačno je na úrovni 3,3 – 5,6 mmol/l. 
Vyššie hladiny cukru v krvi znamenajú 
záťaž na viacero typov našich buniek 
vrátane buniek sietnice. Na takúto 
záťaž nie sú prispôsobené a časom 
dochádza k ich poškodeniu. Závažnosť 
tohto stavu závisí od:

 ● Celkovej dĺžky trvania ochorenia: 
čím dlhšie človek trpí diabetom, tým 
je riziko vyššie.

 ● Správnej liečby: liečbu ordinuje 
lekár a ešte dôležitejšie je jej 
správne užívanie pacientom. 
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Ak máte otázky týkajúce sa 
správneho užívania predpísanej 
liečby, neváhajte a obráťte sa na 
našich lekárnikov.

 ● Dodržiavania režimových opatrení: 
úprava jedálneho lístka, dostatok 
pohybu, zníženie hmotnosti, 
pravidelné kontroly hladiny cukru 
v krvi v domácom prostredí a ich 
záznamy.

Nadmerné množstvo glukózy v krvi 
poškodzuje cievy, ktoré sietnicu 
vyživujú. Po dlhšom čase to vedie 
k poruchám zraku až k slepote. 
Poškodenie sietnice je nevratné, preto 
ak trpíte diabetom, dbajte na prevenciu 
a dodržiavajte všetky nariadenia lekára.

Krvný tlak

Krvný tlak je sila, ktorú vyvíja na stenu 
našich ciev prúdiaca krv. Krvný tlak sa 
meria pomocou tlakomera a na základe 
nameraných hodnôt sa krvný tlak 
označuje:

Tlak Systolický 
(mm Hg)

Diastolický 
(mm Hg)

Optimálny < 120 < 80
Normálny < 130 < 85
Ešte 
normálny 130 – 139 85 – 89

Mierna 
hypertenzia 
(stupeň 1)

140 – 159 90 – 99

Stredne 
ťažká 
hypertenzia 
(stupeň 2)

160 – 179 100 – 109

Ťažká 
hypertenzia 
(stupeň 3)

> 180 > 110

Vysoký krvný tlak spočiatku nemá 
žiadne príznaky a je často objavený len 
na preventívnej prehliadke u lekára. 

do 3 minútRiziko
cukrovky
Glykovaný
hemoglobín

Moderným diagnostickým 
prístrojom vám priamo v lekárni 
z jedinej kvapky krvi 
stanovíme:

Odpoveď 
v jednej 
kvapke

https://www.drmax.sk/diagnostika
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Ak na naše cievy pôsobí dlhší čas, 
dochádza k poškodeniu ich vnútornej 
výstelky, kde sa postupne začne 
usadzovať cholesterol a vápenaté soli. 

Výsledkom je, že sa zužuje priesvit 
cievy, čiže za určitý čas prejde cievou 
menej krvi, ako by malo. Bunky, ktoré 
takáto cieva zásobuje kyslíkom, ho 
nedostávajú dostatok. Spozorujeme to 
zhoršením alebo až stratou zraku.

Hladina cholesterolu v krvi

Cholesterol je látka tukovej povahy, 
ktorá je prirodzenou súčasťou buniek 
ľudského tela. V tele má viacero 
dôležitých úloh. Telo je schopné si 
cholesterol samo vyrobiť, ale značnú 
časť prijíma zo stravy. 

Normálna hladina cholesterolu v krvi 
je na úrovni:

Meraná zložka Normálna 
hodnota [mmol/l]

Celkový 
cholesterol < 5,0

HDL cholesterol 1,0 – 2,7
LDL cholesterol < 3,0
Triglyceridy < 1,7

Vyššie hladiny cholesterolu v krvi vedú 
k jeho ukladaniu do cievnej steny. 
To vedie, podobne ako pri vysokom 
krvnom tlaku, k znižovaniu priesvitu 
ciev, a teda nižšej miere zásobovania 
buniek sietnice kyslíkom a výživnými 
látkami.
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Dr.Max Multivitamin Generation 50+ 
100 tabliet, výživový doplnok

Výživa na oči

Oči sú zložitý orgán, ktorý 
na svoju správnu funkciu 
potrebuje viacero vitamínov 
a výživných látok. Očné 
ochorenia síce ovplyvňuje 
mnoho faktorov, správna 
výživa však priaznivo vplýva 
na všetky z nich. 

Antioxidanty

Aj oči je potrebné chrániť pred voľnými 
radikálmi a oxidačným stresom. Ich 
zdrojmi je cigaretový dym, znečistenie 
ovzdušia alebo UV žiarenie. Na ich 
eliminovanie je dôležité prijímať 
antioxidanty buď vo forme stravy, alebo 
formou výživového doplnku. 

Vitamíny a minerály

Antioxidanty sú dôležité najmä pri 
dvoch očných ochoreniach: vekom 
podmienenej makulárnej degenerácii 
a katarakte, čiže sivom zákale. 

Do stravy je dôležité zaradiť vitamíny 
A, E, C, zinok a meď ako základné 
antioxidanty. Ich hlavnými zdrojmi sú 
ovocie a zelenina, najmä:

 ● zelená listová zelenina: brokolica, 
špenát, mangold, šalát, kel;

 ● bobuľové ovocie: čučoriedky, 
jahody, goji, brusnice, černice;

 ● oranžové ovocie: citrusy, melóny;
 ● orechy, celozrnné potraviny.

Luteín a zeaxantín

Luteín a zeaxantín sú dve veľmi 
dôležité látky pre zdravie očí. Patria 
medzi látky s antioxidačnými 
vlastnosťami. V očiach ich nájdeme 

https://www.drmax.sk/dr-max-multivitamin-generation-50-100tbl
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vo vyššej koncentrácii v makule, čiže 
v časti, ktorá je zodpovedná za ostré 
videnie. Sú schopné chrániť citlivé 
svetelné receptory v očiach pred 
nepriaznivým vplyvom UV žiarenia. 
Klinické štúdie dokázali ich účinok 
pri znižovaní rizika rozvoja vekom 
podmienenej makulárnej degenerácie 
a sivého zákalu. 

Nájdete ich v zelenej listovej zelenine, 
ale aj vo vaječnom žĺtku. Zo zeleniny 
stavte na zelenú papriku, listy repy, 
špargľu, špenát, mangold, čakanku, kel, 
bazalku, petržlenovú vňať, horčičné 
listy, rukolu, šalát a iné zelené listy. 
Ak je vaša strava chudobná na tieto 
potraviny, siahnuť môžete aj po 
výživovom doplnku s ich obsahom.

Vitamíny skupiny B 

Viacero vitamínov zo skupiny B 
má priaznivý vplyv na zdravie očí. 
Vitamíny B6, B9 a B12 majú schopnosť 
znižovať hladiny homocysteínu v krvi. 
Tento proteín je spájaný so zápalom 
a zvyšovaním rizika rozvoja vekom 

podmienenej makulárnej degenerácie. 
Niektoré štúdie naznačujú priaznivý 
účinok dopĺňania daných vitamínov, 
aj keď bude potrebné tieto účinky 
detailnejšie preskúmať ďalšími 
štúdiami. 

Riboflavín (B2) patrí do skupiny 
antioxidantov, a preto prispieva 
k znižovaniu oxidačného stresu v tele. 
Dlhšie trvajúci nedostatok riboflavínu 
môže viesť k vzniku sivého zákalu. 

Niacín (vitamín B3) a tiamín (B1) 
ako antioxidanty pomáhajú vychytávať 
voľné radikály. Pomáhajú telu 
premieňať jedlo na energiu. Prijímanie 
ich dostatočného množstva sa javí byť 
prospešné na znižovanie rizika vzniku 
glaukómu. 

Omega mastné kyseliny

Zdravie očí závisí aj od príjmu omega-3 
mastných kyselín, ku ktorým patria 
DHA a EPA kyseliny. DHA kyseliny 
sa nachádzajú vo vysokom množstve 
v sietnici, kde podporujú funkcie oka. 
Sú dôležitou súčasťou vývoja mozgu aj 

Dr.Max Lutein Complex Premium 
90 kapsúl, výživový doplnok

Dr.Max Vitamin B Complex Classic 
120 tabliet, výživový doplnok

https://www.drmax.sk/dr-max-lutein-complex-premium
https://www.drmax.sk/dr-max-vitamin-b-komplex-classic-120-tbl
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Dr.Max Omega 3 Premium 
90 kapsúl, výživový doplnok

očí v detstve, preto nepodceňujte ich 
príjem ani u detí.

Prijímanie dostatku omega-3 mastných 
kyselín v strave alebo vo výživových 
doplnkoch znižuje riziko viacerých 
očných chorôb vrátane syndrómu 
suchého oka. 

Štúdie potvrdili aj prospešný účinok 
gama-linolénovej kyseliny (GLA), ktorá 
patrí medzi omega-6 mastné kyseliny. 
Nachádza sa napríklad v pupalkovom 
oleji a prospešné účinky sa pozorovali 
najmä pri syndróme suchého oka. 

Dostatočný pitný režim

Málokto si uvedomuje nutnosť 
dostatočného príjmu tekutín pre 
zdravie očí. Dehydratácia vedie 
k zníženej tvorbe sĺz, čo spôsobí 
slabšiu lubrikáciu povrchu očí. 
Pociťujeme to ako rozmazané videnie 
alebo ťažkosti so zaostrením. Pri 
krátkych obdobiach dehydratácie 
ťažkosti po doplnení tekutín zmiznú. 

Ak nepijeme dostatok vody dlhodobo, 
zvyšujeme riziko rozvoja viacerých 
očných chorôb, ako sú: sivý zákal, 
zelený zákal, uveitída a iné.

Riešením je príjem minimálne 
8 pohárov vody denne spolu 
s obmedzením príjmu alkoholických 
a kofeínových nápojov. Prospešná je 
aj strava s optimálnym množstvom solí, 
a teda nepresoľovanie jedla. 

Dr.Max Kids gummies omega 3 
40 ks, želé, výživový doplnok

https://www.drmax.sk/dr-max-omega-3-premium
https://www.drmax.sk/dr-max-kids-gummies-omega-3
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Zásady správneho používania 
očných liekov

Medzi očné lieky radíme 
očné kvapky, očné masti, 
očné gély a očné vody. 
Jednotlivé formy sa líšia 
svojimi vlastnosťami 
a spôsobom používania. 

Na zabezpečenie hygieny a ochrany 
pred prenosom mikróbov je dôležité 
dodržiavať: 

 ● Jedno balenie prípravku môže 
používať vždy iba jeden človek. 
Z hygienického hľadiska nie je 
vhodné požičiavať prípravok určený 
do oka niekomu ďalšiemu.

 ● Pri prvej aplikácii je vhodné si 
zapísať dátum otvorenia balenia 

na obal lieku. Väčšina očných 
prípravkov má obmedzené a často 
krátke obdobie použiteľnosti po 
otvorení. 

 ● Po otvorení balenia očných 
kvapiek vždy prvú kvapku kvapnite 
mimo oka. Pri očných mastiach 
alebo očnom géle je dôležité pri 
prvom použití 1 – 2 cm z tuby vytlačiť 
a vyhodiť. 

 ● Pred každou manipuláciou v okolí 
očí je nutné mať čisté ruky. Platí to 
aj pred aplikáciou očných liekov.

 ● Na aplikáciu do oka používajte iba 
priložené kvapkadlo alebo sa liek 
kvapká priamo z kvapkacej fľaštičky. 
Vyvarujte sa styku kvapkadla s okom 
alebo rukou.
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Ako správne aplikovať 
očné lieky:

 ● Ak vám lekár predpísal viacero 
očných liekov súčasne, je potrebné 
dodržiavať minimálne 10-minútový 
odstup medzi jednotlivými liekmi.

 ● Zvyčajne sa najprv kvapkajú kvapky 
a až po nich sa aplikujú očné masti. 

 ● Vždy si dôkladne prečítajte 
pribalenú písomnú informáciu lieku. 

 ● V návode na použitie si všimnite, 
či je potrebné očné kvapky 
pred aplikáciou pretrepať a či 
uchovávať liek v chladničke alebo 
pri izbovej teplote. Kvapky po 
vybratí z chladničky pred aplikáciou 
zahrejte vo svojich rukách na 
telesnú teplotu.

 ● Pri aplikácii očných kvapiek stlačte 
prstom vnútorný kútik oka, aby sa 
obmedzil odtok kvapky lieku slznými 
cestami do tela. Takto môžeme 
znížiť riziko výskytu niektorých 
nežiaducich účinkov. 

 ● Aplikácia očných kvapiek sa 
prevádza v sede, prstom sa odtiahne 
spodné viečko a kvapky alebo masť 
sa aplikujú do spojovkového vaku. 
Pre maximálny účinok je po aplikácii 
ideálne vydržať 3 – 5 minút so 
zavretými očami.

 ● Aplikácia očnej masti alebo 
očného gélu môže rozmazať 
videnie, preto sa zvyknú používať 
na noc pred spaním.

 ● Očné vody slúžia na výplachy očí. 
Aplikujú sa pomocou priloženej 
vaničky, ktorá sa do polovice naplní 
prípravkom. Následne sa vanička 
priloží k oku a pri mierne naklonenej 
hlave sa oko ponorí do kúpeľa. Pri 
výplachu je vhodné okom mierne 
pohybovať. 
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Alergické 
podráždenie očí

Alergických pacientov 
stále pribúda takým 
tempom, že alergia je 
považovaná za jedno 
z najčastejších chronických 
ochorení vôbec. Príznaky 
alergie sa nevyhýbajú 
ani očiam a prejavujú sa 
začervenaním, slzením 
a úporným svrbením očí. 
Takmer vždy sú postihnuté 
obidve oči naraz. 

Alergický zápal spojoviek sa objavuje 
u približne 40 % alergikov. Príznaky sa 
vyskytujú iba v určitých ročných obdo-
biach alebo v určitých prostrediach, 
v ktorých je prítomný alergén.

Pred nasadením vhodnej antialergickej 
liečby je potrebné vylúčiť iné príčiny 
zápalu spojoviek, najmä jeho infekčné 
formy. 

Ako zvládnuť alergický zápal 
spojoviek

 ● Prvým krokom pri podozrení na 
alergiu je návšteva alergologickej 
ambulancie a odhalenie alergénov, 
na ktoré reagujeme.

 ● Dodržiavať liečbu nastavenú od 
alergológa.

 ● Čo najviac sa vyhýbať kontaktu 
s alergénom. 

 ● Pri alergii na pele alebo prach si po 
pobyte vonku vždy opláchnuť tvár 
a oblasť očí. Najviac alergénov je vo 
vzduchu počas teplého, suchého 
počasia a pri vetre. 

 ● Domácnosť vetrať vo večerných 
hodinách po zotmení. 

 ● Pri výskyte ťažkostí si oči 
vyplachovať pomocou umelých sĺz.

 ● Obmedziť kontakt očí s alergénom 
vďaka noseniu ochranných 
slnečných okuliarov.

 ● Pri pretrvávaní ťažkostí siahnuť po 
špecifických antialergických liekoch: 
dekongestívach na zmiernenie 
prekrvenia a opuchu (maximálne 
počas 7 dní) a antihistaminikách 
na potlačenie alergickej reakcie 
(možnosť užívať dlhodobo). 

 ● Chladivé obklady ako prvá pomoc 
pri akútnom alergickom podráždení 
očí.
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Začervenanie očí

Začervenanie očí je 
symptómom ochorenia, 
nie ochorením samotným. 
Je potrebné pátrať po 
príčine a liečbu odvíjať od 
nej. K začervenaniu očí 
dochádza, ak sa drobné 
cievky v oku rozšíria alebo 
popraskajú. Najčastejšie 
poukazujú na bežný 
problém súvisiaci s únavou 
alebo podráždením očí. 

Zvýšenú pozornosť venujte očiam, ak 
súčasne pociťujete bolesť očí alebo 
zmeny vo videní. V tomto prípade je 
vhodné vyhľadať očného lekára.

Ochorenia sprevádzajúce 
začervenanie očí:

 ● alergické alebo iné podráždenie 
oka,

 ● syndróm suchého oka,
 ● prechladnutie alebo infekcie 

dýchacích ciest,
 ● nesprávne používanie alebo 

nadmerné nosenie kontaktných 
šošoviek,

 ● úraz oka,
 ● zápaly oka,
 ● akútny glaukóm.

Liečba začervenaných očí

Pokiaľ je začervenanie vašich očí 
spôsobené alergiou, podráždením, 
syndrómom suchého oka alebo ľahším 
prechladnutím, liečbu zvládnete sami 
doma. Pomôže vám:

 ● Aplikácia studených obkladov na oči 
na pár minút niekoľkokrát denne.

 ● Voľnopredajné lieky z lekárne 
v závislosti od vyvolávajúcej príčiny: 
kvapky do očí s dekongestívnym 
účinkom môžete používať počas 
maximálne 7 dní na zvládnutie 
akútneho zhoršenia. Pri alergii máte 
možnosť použiť antihistaminiká.

 ● Rýchlu úľavu poskytnú umelé slzy, 
ktoré si môžete aplikovať viackrát za 
deň dlhodobo. 

 ● Vyhýbajte sa všetkým látkam, 
ktoré by vaše oči mohli ešte viac 



19

podráždiť. Nefajčite, nepoužívajte 
očný mejkap ani kozmetiku, vyhnite 
sa noseniu kontaktných šošoviek, 
nepohybujte sa v prašnom prostredí.

 ● Obmedzte čas strávený pred 
obrazovkami.

 ● Zvýšte hygienu očí, často si 
umývajte ruky a vyhnite sa ich 
kontaktu s okolím očí.

Výber mejkapu a správny 
spôsob odličovania sa 

Vaše oči môže poľahky podráždiť 
očný mejkap alebo kozmetika. Ak sú 
vaše oči citlivé, voľte hypoalergénne 
prípravky. Okrem vhodnej špirály 
a očných tieňov sledujte aj dátum 
spotreby, ktorý na obaloch uvádza 
výrobca. 

Dôležité sú dva údaje – okrem lehoty 
exspirácie, po ktorej uplynutí hoďte 
kozmetiku do koša, si všímajte aj 
počet mesiacov, koľko môžete daný 
produkt používať po jeho otvorení.

Očné tiene by nemali byť používané 
dlhšie ako dva roky, špirála vydrží 
väčšinou iba tri mesiace. Tieto pravidlá 

patria aj pri pleťových krémoch, sérach 
či telovej kozmetike.

Dobré je vymeniť sypké očné tiene za 
krémové, ktoré sa na očnom viečku 
nedrobia, čím sa znižuje riziko, že 
sa dostanú do oka a podráždia ho. 
Pomôže vám tiež špirála pre citlivé oči 
so špeciálnym zložením a štruktúrou 
kefky.

Nezabúdajte na pravidelnú dezinfekciu 
štetcov a iných hygienických 
pomôcok, ktoré pri líčení používate, 
a to na dennej báze.

Špeciálnu starostlivosť svojim očiam 
zabezpečíte pozorným výberom 
prípravkov určených na očné okolie. 
Základom by mal byť neparfumovaný 
dvojfázový odličovač, ktorý šetrne 
odstráni zvyšky mejkapu a zároveň 
zvlhčí vašu pokožku. Olejová fáza 
rozpustí odolnú špirálu i tiene, vodná 
chráni citlivé očné okolie pred 
mastnotou.

Dôležitý je aj postup, ktorý budete 
pri odličovaní citlivých očí používať. 
Zabudnite na drsné a rýchle pohyby. 

Dr.Max Očné kvapky  
Intenzívna úľava 

10 ml

https://www.drmax.sk/dr-max-ocne-kvapky-intenzivna-ulava-ha-0-3-10ml-x44911
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Dr.Max Contact Lens 
Solution Hydrating  
360 ml

Okrem toho, že si zbytočne oslabíte 
tenkú pokožku okolo očí, v ktorej sa 
vrásky tvoria najrýchlejšie, si koledujete 
o podráždenie oka zanesením časti 
odličovača dovnútra.

Odličovač najprv dôkladne premiešajte 
a následne naneste na vatový 
tampón, ktorý si jemne priložte na 
očné viečko. Počkajte aspoň desať 
sekúnd a následne pomalým pohybom 
prechádzajte riasy od korienkom ku 
končekom.

Oči si vždy na záver opláchnite čistou 
vodou, aby vám na pokožke nezostali 
zvyšky odličovača alebo vaty.

Nosenie kontaktných šošoviek

Napriek tomu, že šošovky vás 
podstatne menej obmedzujú než 
okuliare, predsa len sa nájdu miesta, 
kde by ste ich používať nemali. Ide 
predovšetkým o kúpanie sa v bazéne 
alebo v jazere, no nie sú vhodné 
ani na pobyt vo wellnesse. Opatrní 
buďte v prírode a na miestach so 
zvýšenou prašnosťou. Šošovky sú 
problematické najmä v lokalitách, kde 
sa nedajú dodržiavať bežné hygienické 
štandardy, ako je napríklad stanovačka.

Nosenie kontaktných šošoviek 
je mimoriadne citlivé na hygienu 
a ľahko môže viesť k začervenaniu 
a podráždeniu očí. Všetci majitelia 
si preto musia osvojiť niekoľko 
základných pravidiel:

 ● So šošovkami vždy manipulujte iba 
s čistými a suchými rukami.

 ● Nikdy ich neumývajte vo vode, ale 
výlučne v špeciálnych roztokoch, 

ktoré sa hodia pre vybraný typ 
kontaktných šošoviek.

 ● Naučte sa dávať pravú šošovku do 
pravej časti puzdra a ľavú do ľavej, 
najmä v prípade, ak máte na každej 
iné dioptrie.

 ● Než sa rozhodnete nosiť šošovky 
namiesto okuliarov, navštívte svojho 
očného lekára a dajte si oči vyšetriť.

 ● Pri výbere šošoviek sledujte 
správnu veľkosť, zakrivenie, 
priemer a materiál šošovky.

 ● Nikdy ich nenoste dlhší čas, než 
na aký sú určené. Denné šošovky 
sa môžu používať iba raz. Ak 
chcete šošovky nosiť opakovane, 
zaobstarajte si tie s viacnásobným 
použitím.

 ● Pokiaľ šošovky nie sú určené 
na predĺžené nosenie alebo 
prespávanie, nikdy s nimi nespite.

 ● Najčastejšie používané sú 
mäkké hydrogélové a silikón-
-gélové šošovky, ktoré patria 
k najkomfortnejším, nakoľko 
zabezpečujú ľahký prístup kyslíka 
k rohovke a predchádzajú jej 
vysúšaniu.

https://www.drmax.sk/dr-max-contact-lens-solution-360ml
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Samozrejme, existujú aj prípady, keď je 
vhodnejšie používať klasické dioptrické 
okuliare. Týka sa to predovšetkým 
ľudí, ktorí majú zápal oka, glaukóm, 
trpia ochorením štítnej žľazy alebo 
cukrovkou. Užívanie určitých liekov 
môže spôsobiť, že šošovky nebudete 
dobre znášať.

Šošovkám by ste sa mali vyhnúť, ak 
máte suché a citlivé oči. Lekár vám ich 
neodporučí ani pri degeneratívnom 
ochorení rohovky.

Problematické sú tiež v prípade, pokiaľ 
patríte k alergikom. Počas sezóny 
môžete mať oči výrazne podráždené 
a zapálené. Vtedy by ste nemali 
šošovky vôbec používať, rovnako ako 
pri nádche, keď ste náchylnejší na 
zanesenie infekcie do očného okolia 
z dôvodu zvýšeného slzenia.

Niekedy môžete pociťovať pálenie očí 
z dôvodu ich vysušovania, čo môže byť 
spôsobené nedostatočnou cirkuláciou 
sĺz ako dôsledok nosenia kontaktných 
šošoviek. Vo všeobecnosti by ste si 
v prípade problémov s podráždenými 
očami mali dať od šošoviek na chvíľu 
pokoj, prípadne sa poradiť s lekárom, 
či máte ten správny typ práve pre vás.

Dr.Max Očné kvapky  
Podráždené oči 
10 ml

https://www.drmax.sk/dr-max-ocne-kvapky-podrazdene-oko-10ml-x44912
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Syndróm  
suchého oka

Nad hornou mihalnicou 
sa nachádza slzná žľaza. 
Tá vylučuje slzy, ktoré 
čistia povrch oka od špiny, 
prachu a mikroorganizmov, 
vyživujú tkanivo rohovky 
a zlepšujú zrakovú ostrosť. 
Slzy sú rozotierané očnými 
viečkami, čím na povrchu 
oka vzniká slzný film. Po 
splnení svojej úlohy sa 
odparia alebo pokračujú 
ďalej cez slzné kanáliky, 
ktoré ústia do nosovej 
dutiny. 

Slzná žľaza tvorí až 1 – 2 mililitre 
tekutiny denne. Aj keď slzy vyzerajú, že 
sú zložené iba z vody, nie je to pravda.  
Okrem vody obsahujú naše slzy aj 
bielkoviny, vápnik a organické látky 
ako glukóza a aminokyseliny. Vďaka 
tomuto jedinečnému zloženiu sa slzy 
neodparujú tak rýchlo ako obyčajná 
voda.

Slzný film je zložený až z troch 
vrstiev s dôkladne premysleným 
usporiadaním. Vonkajšia (lipidová, 
tuková) vrstva zabraňuje nadmernému 
vyparovaniu strednej (vodnej) vrstvy, 
ktorej hlavnou úlohou je odstraňovať 

cudzorodé častice. Najvnútornejšia 
vrstva umožňuje priľnutie sĺz na povrch 
oka. 

Ak sa vzájomný pomer týchto 
zložiek zmení, oko sa stáva suché. 
Ak je vonkajšia vrstva porušená, 
odparovanie vodnej vrstvy môže 
byť zvýšené až o sto percent. 
Druhou hlavnou príčinou vzniku 
suchého oka môže byť nedostatočná 
produkcia kvalitných sĺz. Produkcia 
sĺz sa takisto znižuje s pribúdajúcim 
vekom, mimoriadne náchylné sú 
ženy v menopauze, diabetici či ženy 
užívajúce antikoncepciu. Zvyčajne 
postihuje obe oči rovnako. 

Spúšťačom syndrómu suchého oka 
môže byť aj klimatizované prostredie 
s nízkou vlhkosťou vzduchu, dlhodobá 
práca na počítači, ale aj hormonálne 
zmeny, lieky alebo očné operácie 
vrátane korekcie dioptrií.

Na tento stav reaguje mozog zvýšením 
produkcie týchto zložiek, čo má, 
paradoxne, za následok slzenie.
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Príznaky suchého oka:

 ● pocit piesku v oku,
 ● podráždenie,
 ● bodavá bolesť očí,
 ● nadmerné slzenie,
 ● rozmazané videnie alebo zvýšená 

únava očí,
 ● ťažkosti s nočným šoférovaním,
 ● pálenie či začervenanie,
 ● zvýšená citlivosť na svetlo, dym 

alebo vietor,
 ● ťažkosti s nosením kontaktných 

šošoviek.

Syndróm suchého oka nepodceňujte, 
nedostatok sĺz totiž časom vedie 
k zápalu a poškodeniu povrchu oka. 
Zvyšuje sa riziko vzniku očných infekcií, 
pretože povrch oka nie je dostatočne 
chránený.

Liečba syndrómu suchého oka

Liečba syndrómu suchého oka závisí 
od príčiny jeho vzniku. Prvou voľbou 
je úprava životného štýlu spolu 
s pravidelným používaním očných 
kvapiek alebo gélov, tzv. umelých sĺz. 

Ak trpíte syndrómom suchého oka, 
prispôsobte tomu aj svoj životný štýl. 
Vyhnite sa situáciám, ktoré tento stav 
zhoršujú, ako je nadmerné používanie 
alkoholu, fajčenie, nedostatočný príjem 
tekutín, veľa času pred obrazovkou 
alebo pobyt v zadymených či 
prašných priestoroch. Pokiaľ pracujete 
s počítačom, umiestnite si obrazovku 
pod úroveň svojich očí.

Ak môžete, zvýšte vzdušnú vlhkosť 
v miestnostiach, kde sa bežne 
vyskytujete. 

K vzniku prispieva aj nedostatok 
vitamínu A v strave. Zvýšte príjem 
potravín bohatých na tento vitamín:

 ● pečeň,
 ● mrkva a iné oranžové alebo červené 

ovocie a zelenina,
 ● brokolica a iné.

Pomáha aj zvýšenie prijímaného 
množstva omega-3 mastných kyselín.

Náhrady sĺz, alebo aj umelé slzy, 
sú prvou voľbou pri syndróme 
suchého oka. Poskytujú úľavu pri 
krátkotrvajúcich problémoch so 
suchými očami. Sú dostupné bez 
lekárskeho predpisu v každej lekárni 
Dr.Max. Ich hlavnou úlohou je nahradiť 
alebo doplniť chýbajúce slzy.

Dr.Max Očné kvapky 
Suché oči 

10 ml

https://www.drmax.sk/dr-max-ocne-kvapky-suche-oko-ha-0-1-10ml-x44913
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Hyaluronát sodný, prirodzene 
prítomný v štruktúrach zdravého 
slzného filmu, sa vyznačuje 
schopnosťou viazať vodu, a tak 
zvlhčovať povrch oka.

K týmto zložkám sa často pridávajú 
aj ďalšie pomocné látky. Vitamín 
dexpantenol prispieva k zrýchlenej 
obnove buniek na povrchu rohovky, 
dezinfekčné prísady (kyselina boritá) 
pôsobia protizápalovo.

Okrem účinnej látky sa jednotlivé 
produkty odlišujú aj časom, počas 
ktorého je možné používať liek 
po jeho otvorení. Jednoduchšie 
aplikačné liekové formy umožňujú 
ich bezpečné používanie štandardne 
počas 1 mesiaca, modernejšie 
a komplikovanejšie obaly zaisťujú 
bezpečnosť a mikrobiálnu neškodnosť 
aj niekoľko mesiacov. 

Pokiaľ vám aplikácia umelých sĺz 
nepomáha, kontaktujte svojho očného 
lekára, ktorý zvolí ďalší postup.

Dr.Max  
Očné kvapky 

Komplexná 
starostlivosť  

10 ml

https://www.drmax.sk/dr-max-ocne-kvapky-komplex-starostlivost-10ml


25

Infekcie oka 

Infekcia alebo aj zápal 
oka je stav, pri ktorom 
dôjde k vniknutiu 
mikroorganizmov do oka 
alebo jeho okolia a ich 
následným rozmnožením. 
Môže postihovať takmer 
každú časť oka, ale 
najčastejšie ide o zápal 
spojoviek. 

Príčina, prečo dôjde k oslabeniu 
obranyschopnosti oka a následnému 
premnoženiu mikroorganizmov, môže 
byť infekčná, neinfekčná, alergická 
alebo spôsobená iným ochorením. 
Infekciu oka môžu spôsobiť baktérie, 
vírusy alebo parazity. Pre správnu 
liečbu je potrebné odhaliť pôvodcu 
a liečbu tomu prispôsobiť.

Zápal spojoviek

Spojovka je tenká, vlhká, dobre 
prekrvená sliznica, ktorá pokrýva 
povrch oka a vnútornú stranu viečok. 
Začína sa na vonkajšom okraji rohovky, 
pokrýva viditeľnú časť vonkajšieho 
bielka a vystiela vnútorný povrch 
viečka až k jeho okraju. 

Hlavným prejavom zápalu spojoviek 
je výrazné začervenanie očí spojené 
s vodnatou alebo hnisavou sekréciou 

z očí. Najčastejšie je infekčného 
pôvodu, ale môže súvisieť aj 
s poranením, podráždením oka alebo 
alergiou. Patrí medzi najbežnejšie 
postihnutia oka a v domácej lekárničke 
by nemali chýbať základné očné 
prípravky na jeho zvládnutie.

Najčastejšie je spôsobený vírusovou 
alebo bakteriálnou infekciou, často je 
spojený so zápalmi dýchacích ciest. Pri 
vírusových infekciách prevláda vodnatá 
sekrécia z oka alebo ich slzenie, pri 
bakteriálnych je skôr prítomná hnisavá 
sekrécia. 

Prejavy zápalu spojoviek:

 ● slzenie očí, vodnatá sekrécia,
 ● svrbenie, pálenie alebo rezanie 

v očiach,
 ● pocit cudzieho telesa v oku,
 ● svetloplachosť,
 ● hnisavá sekrécia, zalepené oči 

po prebudení,
 ● príznaky sa objavujú pri jednom 

alebo aj pri oboch očiach.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Spojovka
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Čo môžete urobiť sami  
a kedy vyhľadať lekára?

Infekčný zápal spojoviek môže byť 
vysoko nákazlivý, preto treba dbať na 
dobrú hygienu. Samozrejmosťou by 
mal byť vlastný uterák, časté umývanie 
rúk a najmä, nedotýkanie sa očí. 

Pri zápale spojoviek sa nemajú nosiť 
kontaktné šošovky, až kým sa pacient 
úplne nevylieči. Pri infekčnom zápale 
môžu pomôcť teplé vlhké obklady, 
ktoré uľavia od ťažkostí.

Liečba zápalu spojoviek, podobne ako 
pri iných ochoreniach, závisí od príčiny 
a závažnosti ochorenia. Pomáhajú lieky 
s dezinfekčnými vlastnosťami určené 
na aplikáciu do očí, ako je napríklad 
použitie oplachov bórovou vodou 
alebo Ophtalmo-Septonex. Vybrať 
si môžete medzi očnými kvapkami 
a očnou masťou. 

Ak sú však ťažkosti veľmi výrazné, stav 
sa neustále zhoršuje alebo máte obavy 
z jeho vývoja, je, samozrejme, vhodné 
vyhľadať lekára, ktorý navrhne ďalšiu 
liečbu. Návšteva lekára je potrebná 
aj v prípade silnej bolesti oka alebo 
zhoršenia zrakovej ostrosti. Lekára 
vyhľadajte aj v prípade, ak aplikácia 
bežne dostupných očných liekov pri 
hnisavom zápale rýchlo nezaberie. 
V takom prípade bude pravdepodobne 
potrebné predpísať antibiotiká.

Zápal rohovky

Oproti zápalu spojoviek býva zápal 
rohovky nebezpečnejší a môže 
spôsobiť zníženie zrakovej ostrosti až 

stratu zraku. Jeho prejavmi sú očná 
bolesť, pocit cudzieho telesa v oku, 
strata lesku rohovky, začervenanie očí, 
opuch očí, svetloplachosť a poruchy 
videnia. 

Tento stav si vyžaduje návštevu 
očného lekára, ktorý odporučí 
ďalší postup podľa závažnosti stavu 
a vyvolávajúcej príčiny. 

Jačmeň oka

Jačmeň na oku je hrčka alebo vriedok 
naplnený hnisom na okraji horného 
alebo dolného viečka. Sprevádza ho 
nepríjemná bolesť, najmä pri žmurkaní. 
Spôsobuje ho väčšinou bakteriálna 
infekcia, konkrétne stafylokoky. Na 
jačmeň na oku sú náchylnejší ľudia 
s oslabenou imunitou, cukrovkou, 
hormonálnymi poruchami alebo 
nevykorigovanou refrakčnou chybou. 
Postihuje deti aj dospelých. 

Domáca liečba jačmeňa na oku 
a kedy vyhľadať lekára?

Jačmeň na oku väčšinou odznie 
sám od seba, aj keď tomu môžeme 
sami výrazne pomôcť. Ide o infekciu, 
preto je potrebná zvýšená hygiena 
a nedotýkanie sa postihnutého oka. 

Základnými odporúčaniami  
na liečbu sú:

 ● teplé obklady prikladané na 
postihnuté oko na 5 až 10 minút, 
počas dňa ich môžete opakovať  
3- až 5-krát;

 ● obklady na oči s bórovou vodou 
alebo očiankou;
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 ● zvýšená hygiena rúk a ich časté 
umývanie;

 ● časté umývanie tváre vrátane 
oblasti očí;

 ● jačmeň na oku sa nesnažte nikdy 
sami vytlačiť;

 ● do vyliečenia nenoste mejkap na 
očiach, ani neaplikujte kontaktné 
šošovky. 

Ak domáca liečba nezaberie, je 
vhodné navštíviť očného lekára. 
Ten vám môže predpísať špeciálne 
očné lieky s obsahom antibiotík 
alebo kortikosteroidov. V ojedinelých 
prípadoch je potrebné zakročiť 
operačne. 

Očného lekára určite vyhľadajte 
v prípade, ak:

 ● jačmeň na oku neprejde za 7 dní,
 ● bolesť sa rozšírila na líce či krk,
 ● zdurenina vám nedovolí zavrieť oko,
 ● máte oslabenú imunitu, ste po 

transplantácii, s onkologickým 
ochorením alebo trpíte cukrovkou,

 ● jačmeň na oku mávate opakovane. 
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Poranenia oka

K poraneniu oka môže 
dôjsť ľahko pri športe, 
práci, pri nehode 
alebo nepozornosťou 
pri manipulácii 
s predmetmi. Či už 
dôjde k mechanickému 
poraneniu oka, alebo 
jeho pomliaždeniu, je čas 
navštíviť očného lekára 
okamžite. Hrozí tvorba 
jazvy, vážne poškodenie 
rohovky alebo schopnosti 
vidieť v budúcnosti. 

Hlavnými prejavmi poranenia oka sú 
ostrá bolesť, kŕč viečka, zakrvácanie, 
vytekanie krvi alebo čírej tekutiny z oka 
až čiastočná alebo úplná strata zraku.

Postihnutému je nutné poskytnúť 
prvú pomoc okamžite. Jej cieľom je 
udržanie oka v čistom stave, zabrániť 
pohybom oka alebo pacientovi sa oka 
dotýkať. Pokiaľ je v oku cudzie teleso, 
nikdy sa ho nesnažíme sami z oka 
vybrať. Pokiaľ sa v oku nachádza cudzí 
predmet, celú oblasť oka prekryjeme 
hrubším papierom tak, aby vytvoril 
ochranu oka a nebolo možné predmet 
do oka zatlačiť hlbšie. Obidve oči 
prekryjeme obväzom alebo čistou 

textíliou tak, aby zranený nevidel, 
a teda nehýbal ani druhým zdravým 
okom. Ďalším krokom je urýchlené 
vyhľadanie lekárskej pomoci alebo 
zavolanie rýchlej zdravotnej pomoci. 

Každý úraz oka musíme považovať 
za závažný a po poskytnutí prvej 
pomoci navštíviť špecializovanú očnú 
ambulanciu.

Úrazom je lepšie predchádzať. 
Nezanedbávajte preto nosenie 
ochranných okuliarov pri športe 
alebo pri práci. 
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Diabetická retinopatia

Diabetes mellitus 
(cukrovka) je chronické 
ochorenie, ktoré sa 
prejavuje poruchou 
metabolizmu cukrov 
a zvýšenou hladinou cukru 
v krvi. Počet pacientov, 
u ktorých je zistený 
diabetes, každý rok 
rastie veľkou rýchlosťou. 
Ochorenie nielenže 
postihuje čoraz viac osôb, 
ale vedie k mnohých 
chronických komplikáciám 
a je nevyliečiteľné. To 
svedčí o jeho závažnosti 
a nutnosti venovať mu 
zvýšenú pozornosť. 

Diabetes si od pacientov vyžaduje 
veľkú disciplínu, zodpovedný prístup 
a dobrú spoluprácu s lekárom. 
Dodržiavaním diétnych a pohybových 
opatrení, spolu s dodržiavaním 
predpísanej liečby môžeme významne 
zvýšiť úspešnosť liečby a spomaliť 
rozvoj chronických komplikácií.

Diabetes ovplyvňuje aj oči, 
môže viesť k poškodeniu sietnice 
až slepote. 

Príčinou očných komplikácií pri cukrovke  
je vysoká hladina cukru v krvi. Telo nie 
je zvyknuté na vysoké koncentrácie 
cukru v krvi. To vedie k poškodeniu 
stien malých ciev, ktoré sú náchylnejšie 
na prasknutie. Po 20 rokoch od stano-
venia diagnózy sa u každého  pacienta 
s cukrovkou, bez ohľadu na typ, 
 prejavia zmeny na očiach. 

Zhoršený metabolizmus cukrov 
vedie k vyššiemu výskytu katarakty, 
glaukómu, diabetickej retinopatie 
a opuchu sietnice. Najvážnejšou 
komplikáciou cukrovky je práve 
diabetická retinopatia, ktorá spôsobuje 
postupné zhoršovanie zraku, 
je agresívna a rýchle sa rozvíja.

Očné vyšetrenie patrí medzi prvé 
vyšetrenia, ktoré pomáhajú toto 
ochorenie odhaliť. Očný lekár 
spozoruje malé zakrvácania na očnom 
pozadí, ktoré sú jasným signálom na 
odber krvi a stanovenie hladiny cukru 
v krvi.

Diabetická retinopatia je nezápalové  
ochorenie sietnice, ktoré vzniká 
v dôsledku poškodenia ciev. 
Vyznačuje sa tvorbou nových ciev 
a mikroaneuryziem. Mikroaneuryzmu 
možno prirovnať k vypukline na 
opotrebovanej cyklistickej duši, 
ktorá sa nafúkla.  Mikroaneuryzmy 
a novovzniknuté cievy ľahko presakujú 
alebo praskajú, dochádza ku krvácaniu 
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na sietnici a sklovci a vzniká opuch 
sietnice. 

Počiatočné príznaky: 

 ● rovné línie sa menia na zvlnené, 
napríklad rohy domov, okien, 
značenie na ceste,

 ● potreba väčšieho množstva svetla 
na bežné činnosti, ako je čítanie 
alebo písanie,

 ● chýbajúce písmená pri čítaní,
 ● zmena farebného videnia,
 ● zastretie centra videnia.

Ide o veľmi vážne poškodenie 
sietnice, ktoré má za následok výraznú 
stratu zrakových funkcií a dokonca 
slepotu. Lieči sa buď ambulantne 
laserom, alebo chirurgicky počas 
hospitalizácie.

Ako znížiť pravdepodobnosť 
diabetickej retinopatie?

1. Najdôležitejším krokom je dôsledná 
kompenzácia cukrovky s dôrazom 
na stabilizáciu hladiny cukru v krvi. 

2. Pravidelné ročné prehliadky 
u očného lekára.

3. Dostatočná výživa očí s dôrazom 
na vhodné vitamíny a minerály, 
buď formou stravy, alebo formou 
výživového doplnku, ktorý vám 
odporučí lekárnik alebo očný lekár.

4. Pravidelné samovyšetrovanie 
pomocou tzv. Amslerovej mriežky.

5. Udržiavanie si čo najideálnejšej 
telesnej hmotnosti, liečba nadváhy, 
skoncovať s fajčením a inými 
rizikovými faktormi.

6. Udržiavať krvný tlak a hladinu 
cholesterolu v krvi v norme.

7. Chrániť svoj zrak aj pred vonkajšími 
vplyvmi pomocou slnečných 
okuliarov a umelých sĺz bez 
konzervačných látok.

Pre diabetikov je dôležitý dostatok 
horčíka. Pacienti s cukrovkou 
vylučujú nadmerné množstvo moču, 
ktorý obsahuje prebytočný cukor. 
Tento cukor na seba viaže horčík 
ako „špongia“. Bolo preukázané, že 
diabetická retinopatia priamo súvisí 
s nižšími hladinami horčíka v tele. 
Vyšší príjem horčíka, či už stravou, 
alebo formou výživových doplnkov, 
podporuje využitie inzulínu, lepšiu 
kontrolu metabolizmu cukru a prispieva 
k zníženiu rizika vzniku diabetickej 
retinopatie.

Ďalším krokom na ochranu sietnice 
diabetika je ochrana očí pred 
UV žiarením. Dôležité je pravidelné 
nosenie slnečných okuliarov. Navyše 
diabetes môže spôsobiť aj syndróm 
suchého oka, a preto ak pociťujete 
jeho príznaky, siahnite po umelých 
slzách, ktoré budú povrch oka 
udržiavať v dobrom stave.

https://lekarodporuca.sk/terapeuticke-oblasti/oftalmologia/vekom-podmienena-degeneracia-makuly/otestujte-zrak-starsieho-cloveka-a-zistite-ako-vidi-v-pripade-ochorenia-vpdm
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Makulárna degenerácia je 
stav, pri ktorom je postihnutá 
centrálna časť sietnice, 
tzv. žltá škvrna. Zvyčajne 
najprv postihne iba jedno 
oko, druhé však zvykne 
nasledovať v priebehu 
niekoľkých rokov. 

Vekom podmienená makulárna 
degenerácia je najčastejšou príčinou 
straty zraku u ľudí nad 50 rokov 
vo vyspelých krajinách. 

Príznaky makulárnej 
degenerácie

Pre ochorenie je charakteristická strata 
centrálneho videnia, ktorá sa časom 

zhoršuje a môže viesť až k strate zraku. 
Pacient vidí tmavé škvrny, zvykne mať 
výpadky zraku, krivý obraz a zhoršenú 
farebnú citlivosť. 

Príznaky sa ďalej líšia podľa formy 
ochorenia. Pri suchej forme je 
ochorenie spojené aj so zhoršeným 
videním za súmraku a v tme, 
rozmazaným videním, neschopnosťou 
zaostriť a zníženou jasnosťou v strede 
zorného poľa. 

Pri vlhkej forme má pacient zníženú 
zrakovú ostrosť v strede. V strede 
videnia má sivé tiene alebo čierne 
škvrny, ktoré mu obmedzujú schopnosť 
čítať, má ťažkosti s rozoznávaním tvárí, 
farieb alebo deformáciou obrazu. 

Makulárna degenerácia
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Formy makulárnej degenerácie

1. Suchá forma – je spojená s atrofiou 
pigmentového epitelu sietnice 
a fotoreceptorov, k zhoršovaniu 
zraku dochádza relatívne pomaly.

2. Vlhká forma – pri nej 
novovytvorené cievy prerastajú pod 
sietnicu, čo spôsobuje presakovanie 
a krvácanie do sietnice. 

Progresia ochorenia závisí od formy 
ochorenia. Až 90 % prípadov patrí pod 
suchú formu, pričom len u približne 
20 % pacientov spôsobuje závažnú 
poruchu zraku. Liečba suchej formy 
v súčasnosti neexistuje, odporúča 
sa užívať výživové doplnky vyživujúce 
oko, najmä s obsahom luteínu, 
zeaxantínu, omega-3 mastných kyselín 
a antioxidantov.

Menšia časť pacientov s diagnózou 
makulárnej degenerácie má vlhkú 
formu ochorenia. Táto forma má rýchly 
až dramatický priebeh. Existuje na ňu 
však biologická liečba, ktorú aplikuje 

lekár. Liečba daný stav väčšinou 
len stabilizuje a zabráni ďalšiemu 
zhoršovaniu, preto je potrebné prísť 
k lekárovi čo najskôr po objavení 
príznakov. 

Prevencia makulárnej 
degenerácie

Pri rozvinutom ochorení sú liečebné 
možnosti obmedzené a smerujú 
väčšinou iba k spomaleniu progresie 
ochorenia, prípadne pri vlhkej forme 
k stabilizovaniu stavu. Preto je veľmi 
dôležité absolvovať pravidelné 
prehliadky u očného lekára, aby sa 
ochorenie zachytilo včas.

Dôležité je venovať pozornosť 
prevencii tohto ochorenia. Jej 
základom je vyvážená strava 
s obsahom výživných látok 
podporujúcich zdravie a funkcie očí. 
Stavte na dostatok vitamínu C, E, 
betakaroténu, zinku, medi a luteínu. 

Neodmysliteľnou súčasťou by malo 
byť nosenie ochranných slnečných 
okuliarov a zabránenie negatívnym 
vplyvom UV žiarenia. Zdravie 
očí podporí aj dostatok pohybu 
a vyhýbanie sa fajčeniu. 

Tip od Dr.Max:
Práve fajčenie patrí medzi 
hlavné rizikové faktory, preto, 
pokiaľ fajčíte, poraďte sa s našimi 
lekárnikmi, ako s fajčením 
skoncovať.Dr.Max Lutein Complex Premium 

90 kapsúl, výživový doplnok

https://www.drmax.sk/dr-max-lutein-complex-premium
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Sivý zákal, alebo aj 
katarakta, je pomerne časté 
očné ochorenie. Dochádza 
pri ňom k skaleniu alebo 
strate priehľadnosti 
očnej šošovky, ktorá je 
za normálnych okolností 
kryštalicky číra. Spôsobuje 
ho ukladanie splodín 
látkovej premeny do 
šošovky. 

Zakalenie šošovky spôsobí, že sa  
do oka nedostáva dostatok svetla, 
znižuje sa zraková ostrosť a zhoršuje 
vnímanie farieb.

Môžete pociťovať príznaky na jednom 
alebo oboch očiach, ako je:

 ● zahmlené videnie, akoby ste sa na 
svet pozerali cez sklo,

 ● fádnejšie farby, zhoršené vnímanie 
farieb,

 ● slabšie nočné videnie,
 ● vyššia citlivosť na jasné svetlo,
 ● žiara okolo zdrojov svetla,
 ● dvojité videnie,
 ● nižšia ostrosť zraku,
 ● bolesť hlavy,
 ● zmena farby šošovky, viditeľné 

zakalenie.

Sivý zákal je často prirodzeným 
znakom starnutia, podobne ako 
šedivenie vlasov. Najčastejšie postihuje 
ľudí nad 55 rokov, vo veku 75 rokov 
už postihuje takmer každého aspoň 

Katarakta – sivý zákal
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na jednom oku. Výnimočne môže 
postihnúť aj mladších pacientov, najmä 
pokiaľ je následkom iného ochorenia. 

Urýchliť rozvoj príznakov môžu:
 ● Celkové ochorenie – cukrovka, 

roztrúsená skleróza, reumatické 
ochorenia.

 ● Iné očné ochorenia – glaukóm, 
zápal dúhovky.

 ● Vážny úraz oka alebo pooperačné 
komplikácie po očnom zákroku.

 ● Dlhodobé vystavovanie sa 
slnečnému žiareniu bez ochrany očí.

 ● Fajčenie alebo nadmerná 
konzumácia alkoholu.

 ● Dlhodobé užívanie niektorých 
druhov liekov.

Pokiaľ sa takto zakalená šošovka 
neodstráni, časom ochorenie vedie 
k slepote. Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie je sivý zákal zodpovedný 
za viac ako polovicu prípadov 
slepoty na celom svete. Ak na sebe 
spozorujete vyššie vymenované 
príznaky, navštívte očného lekára. 

Liečba sivého zákalu je možná iba 
operačne, keď sa zakalená šošovka 
odstráni a vymení za novú, číru, umelú 
šošovku. Zákrok sa robí v lokálnej 
anestézii a trvá len pár minút. 

Pristupuje sa k nemu vo chvíli, 
keď slabá ostrosť zraku pacienta 
obmedzuje a komplikuje mu život. 
Všeobecne však operácia býva 
jednoduchšia v skorších štádiách 
s menej častými komplikáciami.

Ak chcete svoje oči pred sivým 
zákalom chrániť, noste slnečné 
okuliare na zníženie negatívneho 
vplyvu UV žiarenia, znížte oxidačný 
stres vhodnou zdravou výživou 
a nefajčite. 

K prevencii patrí aj absolvovanie 
preventívnej prehliadky u očného 
lekára pre osoby staršie ako 60 rokov. 
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Pri zelenom zákale sa 
zvyšuje vnútroočný tlak, 
čo následne poškodzuje 
zrakový nerv. Na začiatku 
spôsobuje výpadky 
v zornom poli, ale neliečený 
môže neskôr viesť až 
k slepote. Začína sa 
nenápadne a bezbolestne, 
ale postupom času sa môže 
výrazne zhoršovať. Pokiaľ 
dôjde k poškodeniu očného 
nervu, poškodenie je už 
nenávratné. 

Pre dobrú prognózu ochorenia 
je dôležitá včasná diagnostika. 
Keďže najrizikovejšími faktormi 
zeleného zákalu sú vek a genetická 
predispozícia, je odporúčané 
absolvovať preventívne očné 
vyšetrenia už od veku 40 rokov. 
Ochorenie sa diagnostikuje pomocou 
merania vnútroočného tlaku 
a komplexným očným vyšetrením 
vrátane kontroly očného pozadia. 

Príznaky, ktoré si zaslúžia vašu 
zvýšenú pozornosť, sú:

 ● výpadky zorného poľa, zo začiatku 
takmer nepostrehnuteľné v podobe 
slepých škvŕn v bočnom alebo 
v centrálnom videní; 

Glaukóm – zelený zákal
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 ● zúženie zorného poľa, okraje môžu 
byť rozmazané;

 ● celkové zníženie zrakovej ostrosti;
 ● zvýšená svetloplachosť;
 ● zhoršené videnie v tmavej miestnosti 

alebo pri pohľade do blízka;
 ● vnímanie farebných kruhov okolo 

svetla;
 ● náhla a dočasná strata zraku, 

tzv. glaukómový infarkt.

Zákernosť ochorenia spočíva 
v tom, že ľudský mozog je schopný 
adaptovať sa na prípadné slepé 
škvrny a videnie dotvoriť podľa videnia 
druhého oka. Preto spozorovať, že 
vám časť zorného poľa chýba, môže 
chvíľu trvať. Ak máte podozrenie 
na zelený zákal, je potrebné ísť čím 
skôr na očné vyšetrenie. Ochorenie 
je síce liečiteľné, ale pokiaľ dôjde 
k poškodeniu nervu, už je nevratné. 

Rizikové faktory pre rozvoj zeleného 
zákalu zahŕňajú:

 ● vysoký vnútroočný tlak;
 ● vek nad 60 rokov;
 ● rodinnú anamnézu;
 ● celkové ochorenia: diabetes, 

srdcovo-cievne ochorenia, vysoký 
krvný tlak;

 ● výraznú krátko- alebo ďalekozrakosť;
 ● niektoré očné úrazy alebo operácie;
 ● dlhodobé užívanie kortikosteroidov, 

najmä v podobe očných kvapiek.
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Veríme, že vám táto brožúra pomohla získať prehľad  
o dôležitých krokoch na udržanie si dobrého zraku  

a správneho fungovania vašich očí. 

V prípade ďalších otázok sa obráťte na odborný personál lekární 
Dr.Max, ktorý vám rád poskytne ďalšie potrebné informácie. 

Autorom brožúry je PharmDr. Kristína Ferencik.

Viac informácií a tipov k starostlivosti o vaše zdravie nájdete na  
www.drmax.sk/poradna alebo na stránkach našich klubov:

Cieľom tejto brožúry nie je podpora užívania liekov či iných prípravkov.  
Ide o edukatívno-informačný materiál. Informácie v tejto brožúre  

v žiadnom prípade nenahrádzajú odborné poradenstvo podané priamo  
pri riešení konkrétnych zdravotných ťažkostí v lekárni alebo u lekára.

Staráme sa s láskouKrása sa začína zdravímŽite plnohodnotný život Oplaťme im lásku zdravím

http://www.drmax.sk/poradna
https://www.drmax.sk/babyclub
https://www.drmax.sk/beautyclub
https://www.drmax.sk/diaclub
https://www.drmax.sk/vetclub


www.drmax.sk/dni-zdravych-oci

Ste v dobrých rukách


