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Oční protézy - charakteristika
• Protéza nahrazuje ztracenou část těla jak kosmeticky, tak 

funkčně, je vždy zhotovena podle individuálních potřeb 
pacienta a jeho fyzických dispozic.

• Pomůcka sloužící ke kosmetické náhradě enukleovaného oka.  

• Pomůcka sloužící k úpravě vzhledu oka, které se liší od 
druhého oka tak nápadně, že budí pozornost okolí.  

• Pomůcka pomáhající k lepšímu vyrovnání se s psychickou 
zátěží po enukleaci oka.
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Rozdělení očních protéz podle funkce

• Oční protéza nahrazující enukleovaný bulbus.

• Protéza pro účely diagnostiky a léčby. 

• Barevné kontaktní čočky.

• Ektoprotézy - kosmetické nahrazení ztracené oční koule  
a okolních tkání po provedené exenteraci 
orbity. 
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Oční protézy - statistika

• Neexistuje přesná evidence osob, které prodělaly enukleaci 
oka a nosí oční protézu. 

• Dle čísel ze zdravotních pojišťoven se odhaduje cca 
5000 lidí.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Rozdělení očních protéz podle užití
• Protézy ochranné: k ochraně normálního, zdravého oka  

při použití rentgenového nebo radiového záření. 
Tenké, kovové, dokonale přiléhající slupky.
Kryjí velmi zeširoka bulbus.
Nasazují se do spojivkových fornixů po předchozí 
anestezii bezprostředně před ozařováním.

• Protézy léčebné: k doléčovaní pooperačních stavů na 
předním segmentu oka, k úpravě spojivkového vaku či 
k zamezení jeho srůstům. 
Funkcí je udržet spojivkový vak otevřený a dostatečně 
velký pro pozdější vložení oční protézy, umožnit
výplachy oka nebo aplikaci masti nebo kapek.
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Rozdělení očních protéz podle užití
• Protézy léčebné: různých velikostí a tvarů. 

Vyrobeny ze skla, nebo z akrylátu.

Podobají se buď kosmetickým očním protézám, mají  

však místo zornice okrouhlý otvor, tzv. formátory, 

nebo jsou zhotoveny z umělého průhledného skla a   

podobají se slupkovitým protézám  

s několika menšími otvory, 

tzv. Illigovy protézy. 

Rozlišuje se vždy pravá a levá   

léčebná protéza a slouží k  

opakovanému 

užití.
Oční klinika UK 2. LF a FN Motol



company name

Rozdělení očních protéz podle užití
• Protézy lokalizační: k určení přesné polohy a tvaru  

nitroočního tělíska.
Combergova protézka: tvar podobný sklérokorneální 
kontaktní čočce.
• Vyrobena ze skla nebo z průhledné umělé hmoty.

Do povrchu na okraji rohovkové části zataveny čtyři 
olověné body, které udávají při ozařování polohu 
limbu.

Baltinovy protézy: vyrobeny z lehkého kovu (hliník).
• Tvar kulového vrchlíku.

Nasazují se až po předchozi anestezii, obvykle vleže při 
pohledu pacienta směrem dolů a po skončení snímkovaní jsou 
pinzetou nebo tupou kanylou

vytaženy.
Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Rozdělení očních protéz podle užití
• Protézy kontaktní (kontaktní čočky): využívány v případech, 

kdy je nutné vzhled oka kosmeticky upravit -
aniridie, leukom, u velkého kolobomu 
rohovky, při překrytí jizev na rohovce 
nebo v případě sice tvarově 
normálního a nebolestivého, avšak už 
slepého oka, u kterého nebyla nutná 
enukleace. 

Mikročočky a sklérální čočky, klasické lehce zbarvené 
čočky, ručně barvené čočky a kosmetické náhrady, 
které se od běžných kontaktních čoček liší černě 
zbarvenou zornicí a dobarvenou duhovkou podle
pacientova druhého zdravého oka. 

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol



company name

Rozdělení očních protéz podle užití
• Protézy kontaktní (kontaktní čočky):

Podle situace volíme buď měkké nebo tvrdé kontaktní 
čočky.
Péče o ně je stejná jako u všech běžných kontaktních 
čoček.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Rozdělení očních protéz podle užití
• Protézy kosmetické: ze skla nebo z akrylátu.

Nahrazují enukleované či eviscerované oko.
Vkládají se do spojivkového vaku pod víčka. 
Význam nošení oční protézy: 

• zabraňuje stahování zbylých očních svalů
• drží víčka a zajišťuje jejich funkci
• pomáhá zachovávat pravidelný odtok 
slznými cestami

• chrání spojivkovou dutinu 
• zabezpečuje i přijatelný vzhled tváře.

Tvar celé oční koule(kulovité) nebo jen tvar předního 
segmentu (různé tvary a tloušťky).
Pohyblivost závisí na výsledcích provedené operace, 
zvláště enukleace
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Rozdělení očních protéz podle užití
• Ektoprotézy (epitézy): nahrazuje přední část oční  koule, 

víčka, řasy a přilehlé měkké a tvrdé tkáně. 

Indikace: nemocní po exenteraci očnice z důvodu

zhoubného nádoru.

Náročná výroba: vymodelované a odlité z akrylátu 

nebo silikonu.

Možnosti uchycení ektoprotézy na obličeji: 

• Připevnění epitézy pomocí brýlové obruby a lepidla.

• Upevnění pomocí magnetů, které jsou implantovány 

pod kůži orbity – méně využíváno.

Slovinsko, k dispozici rehabilitační středisko.

Přibližná cena ektoprotézy: 20 000 – 30 000 Kč, její 

průměrná životnost 2-3 roky Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Kosmetické oční protézy
• 8 velikostí.
• 36 různých tvarů. 
• Bělmo se zhotovuje v 7 odstínech.
• Duhovka se vyrábí až v 47 barevných odstínech.
• Nejběžněji používané barvy duhovky: šedomodrá, šedozelená, 

šedá, hnědá, šedohnědá a olivová.
• Nejméně používaná barva duhovky: šedočerná. 
• 3 hlavní tvary protéz: • ledvinkový - nejčastěji

• oválný
• trojúhelníkový tvar - nejméně 
vyráběný

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Kosmetické oční protézy

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Kosmetické oční protézy - historie
• První zmínky: 5.století před Kristem. 

Zhotovovaly je Římští a Egyptští kněží a to z 
nabarveného jílu.
Oční protézy se upevňovaly na látku a nosily se vně 
očního důlku. 

• První oční protézy, které se vkládaly do očního důlku
zhotoveny ze zlata pokrytého barevnou glazurou.

• v 16. století ( pozdní renesance ) je Benátští skláři začali 
vyrábět ze skla. 18. stoleti. 

• Následně se centrum výroby očních protéz přesunulo na 
krátký čas do Francie.

• V polovině 19. stoleti se mistry na výrobu očních protéz stali 
Němci.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Kosmetické oční protézy - historie
• Rok 1835 Německo, město Lauscha: pan Ludwig Müller jako 

první vyráběl skleněné oči - sloužily pro panenky. Jak se 
řemeslo rozvíjelo,

Město Lauscha se stalo sklářským centrem.
Odtud se během 19. století výroba rozšířila i do jiných 
zemí Evropy a do Ameriky.

• Po 1.světové válce v Jablonci nad Nisou se začaly oční protézy 
zhotovovat v dílně pana Ulmanna, který byl vyučen v 
Německu.

Dále pokračoval pan Jindřich Pokorný, který si za
svého učedníka vybral pana Petra Adamovského.
Ten ve výrobě v Jablonci pokračuje dodnes.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Kosmetické oční protézy - historie

• Koncem roku 1959 se se souhlasem ministerstva zdravotnictví
začaly v Československu vyrábět v n. p. Oční optika i 
akrylátové oční protézy. 

• Výzkumy, vedené panem J. Holubem a podle získaných 
zkušeností se na jejich výrobu začala používat akrylátová
pryskyřice, která je dnes zakladní složkou materiálu pro
výrobu moderních očních protéz. Plast používaný ve výrobě je 
vysoce opticky kvalitní methylmetakrylát, jenž je velice 
podobny latce použivane na vyrobu chrupů. 

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Kosmetické oční protézy - centra
• Akrylátové oční protézy:

Opava - pan Ĺudovítem Grueber
Sušilova 1, 746 01 Opava
Tel.: 553 615 959   (kód oční protézy: 90 900)
http://www.optika-opava.cz 

Brno – pan Jaromír Klíčník 
Lidická 24, 602 00 Brno
Tel.: 545 243 955

Praha - pan Ronald Szarvas
Vinohradská 65, 120 00 Praha 2 
Tel.:+420 602 833 344 
(kód oční protézy: 0094875)
http://www.ocni-protezy.cz

• Skleněné oční protézy:
Jablonec nad Nisou – pan Petr Adamovský
Podhorská 54, 46601 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 605 561 825 
Email:ocniprotezy@volny.cz

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Vzor receptu

• Bullet Point 1

• Bullet Point 2

– Sub Bullet

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Vzor receptu

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Skleněné oční protézy
• Rozdělení skleněných očních protéz:

Individuální-speciální: vyrábí se zákazníkovi „na míru“ .
Sériové – klasické: jsou vyráběny pro potřeby očních 

oddělení nemocnic.
• Výroba: materiál se může rozdělit do tři skupin:

1. Oční koule - speciální opálové sklo prosté těžkých 
kovů (olova, kadmia). Zdravotně 
nezávadný materiál pro neustálý dotyk 
se spojivkou.

2. Duhovka - různě barevné tyčinky skla, které se 
navzájem mísí.

3. Rohovka - speciální čirý krystal, kterým se překryje 
duhovka. Tím se docílí přirozeného 
vzhledu protézy. Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Skleněné oční protézy
• Výroba:

Skleněná oční protéza se vyrabí na speciálně 
upraveném sklofoukačském kahanu.
Surovina se dovaží ze zahraničí, musí být z 
homogenních a ze stejných kmenů.
K výrobě se dále použivá pinzety, kleští na 
přidržování protézy a hladítka.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Skleněné oční protézy
• Jednotlivé stupně vzhledu protézy při výrobě:

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Pracovní postup výroby skleněných očních 
protéz

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol



company name

Pracovní postup výroby skleněných očních 
protéz

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Skleněné oční protézy
• Cena hrazená pojišťovnou

Pacient nosící skleněnou oční protézu má nárok na 
dvě protézy za rok. 

Protéza se vyrábí na lékařský předpis. 

Její cena je plně hrazena jakoukoli pojišťovnou.
• Cena klasické: cca 600,- Kč/ 2 kusy ročně.
• Cena speciální: cca 950,- Kč/ 2 kusy ročně.

Není nutné schválení revizním lékařem !!!

Příspěvek zdravotní pojišťovny na aplikaci skleněné 
oční protézy sériové výroby včetně vyšetření a
zacvičení je přibližně 153,-Kč. Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Skleněné oční protézy
• Životnost skleněné oční protézy

Nosí se zhruba půl až jeden rok.
•Povrch je v neustálém kontaktu se slzami, jenž její povrch
naleptávají, protéza se stává více nepohodlnou a drsnou. 
•Sklo, které se při výrobě používá, je náchylné na poškrábání,  
například zrnkem prachu nebo nečistotou, která vnikne pod víčko a 
poškodí povrch protézy rýhami. Tyto rýhy působí na protéze rušivě,   
navíc mohou poškodit oční důlek a spojivku pacienta. 
•Je velice křehká a snadno rozbitelná.

!Pozor při čištění, aby nespadla.
!Pozor při sportu, hlavně míčových hrách, kdy může dojít k  

jejímu roztříštění přímo v očním důlku.
!Pozor na vystavování oční protézy velkým teplotním 

změnám, kdy by mohlo dojít k jejímu popraskání 
nebo prasknutí.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Skleněné oční protézy
• Výhody skleněných očních protéz

Živý lesk povrchu.
Barva je stálá, nebledne.
Duhovka působí plasticky a hloubkově.

• Nevýhody skleněných očních protéz

Zornice se jeví jako kulička a působí rušivě a 
nepřirozeně, hlavně při pohledu zblízka.
Protéza v zimě studí a přimrzají jim k ní slzy.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Akrylátové oční protézy
• Doporučují se hlavně u dětí.
• Vyrábí se na zakázku nebo sériově.
• Asi 6 až 8 týdnů po rekonstrukci orbity (enukleaci, evisceraci, 

exenteraci) je pacient objednán k očnímu protetikovi, který 
mu zhotoví podle druhého, zdravého oka oční protézu.

• Do očního důlku pacienta se vkládají modely ze
zkušební sady a vybírá se optimální tvar.

• Barva duhovky se zjistí podle zdravého oka pomocí lištičky,
kde už jsou připevněny jednotlivé protézy s různými možnými 
barvami duhovek. Ty jsou očíslovány od 1, odpovídající čistě 
modré barvě, až po 23, tmavě hnědou.

• Barva, velikost duhovky, vzhled skléry a další údaje se 
zaznamenávají do formuláře, kde je napsáno jméno, rodné
číslo a adresa pacienta.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Akrylátové oční protézy
• Obtížné je určit velikost zornice. Pro většinu pacientů

se proto volí střední velikost (3 mm). Někteří pacienti však mají 
zornici, která velice rychle reaguje na světlo, nebo mají 
extrémně světlou duhovku, což zvýrazní rozdíl mezi zornicí 
oční protézy a zdravého oka. Těmto pacientům se proto 
doporučuje mít jednu protézu na večer, do společnosti, a 
jednu na denní nošení.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Akrylátové oční protézy
• Výroba akrylátové oční protézy:

Materiál - metylmetakrylát, podobný plexisklu,
akrylát a superpont. 

Jsou velice podobné látce na výrobu umělých chrupů, 
takže jsou vysoce odolné i vůči naleptávajícímu účinku 
slz.

Základní materiál vždy tvoří 95% směsi. Zbývajících 
5% jsou různé, neustále se měnící přísady.

Polymer, sádra, izodent, bavlněná vlákna na naznačení 
cévek ve skléře a průsvitné destičky z acetátu celulózy 
na vytvoření duhovky.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Akrylátové oční protézy
Na vytvrzení hmoty je potřeba pec, dále jsou nutné různé 
kyvety na odlévaní protéz, gumové a porcelánové kelímky na 
míchání hmot, modelovací nože, brusné pasty a látkové 
kotouče, brusky, leštičky (pro letění za mokra je nutno si tuto 
leštičku zhotovit sám, není k dostání) a také knoflík na 
duhovku (taktéž nutno vyrobit).

• Práce trvá většinou 7 - 8 hodin, kdy pacient zůstává jen na 
barvení duhovky.

• Dokončená, vysoce naleštěná protéza se umístí do očního 
důlku pacienta a posoudí se, jestli ve všech směrech vyhovuje. 

• Pokud tvarově nesedí, a je-li to možné, může se

protéza ještě dodatečně upravit.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Akrylátové oční protézy
• Cena hrazená pojišťovnou

Předepisují na „Poukaz na brýle a optické pomůcky“, 

nikoli na „Poukaz na léčebnou a ortopedickou 

pomůcku“.

Podléhají schválení reviznímu lékaři!

Plně hrazeny všemi pojišťovnami.

Každý pacient má nárok na 1 protézu za 3 roky.

Ceny protéz a podmínky výroby se liší u jednotlivých 

výrobců. V Praze je cena protézy při čerpání příspěvku 

od zdravotní pojišťovny 1 951 Kč, v Brně 1 975, 40 Kč 

a v Opavě 1 976 Kč.
Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Akrylátové oční protézy
• Životnost akrylátových očních protéz

Postupným fyzikálním změnám tkání očního důlku
dochází ke zhoršování kvality plastu a pigmentů, které 
si vyžádají za určitý čas výměnu oční protézy.
Akrylátová protéza by měla být měněna tak často jak 
je potřeba.
Průměr je přibližně tři roky.
Kontroly každých 6 až 12 měsíců.
Delaminace  (oddělování jednotlivých vrstev): na 
okrajích nebo kolem duhovky - jemná, tmavá linka, 
která postupně, jak je plast namáhán, roste, až dojde k 
úplné separaci. Je to častá příčina dráždění víčka a 
zvýšené sekrece očního důlku.V pigmentovýc vrstvách - „šedý 

zákal“ v pupile. 
Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Akrylátové oční protézy
• Návod k použití:
• Oční protéza akrylová se smí čistit pouze čistou utěrkou z 

mikrovlákna k dostání např. v oční optice. 
• Protéza se myje pod tekoucí vlažnou vodou dětským 

šamponem, nebo se doporučuje oplachování v borové vodě. 
• Pacient musí dbát na správnou hygienu oční dutiny, to 

znamená denně si oční dutinu vyčistit. 
• Akrylová oční protéza se smí používat i při spánku, je však 

vhodné ji na noc před spánkem vyjmout, aby si oční dutina 
odpočala. 

• Protéza se nesmí vyvařovat v horké vodě, sušit teplem, 
mechanicky a fyzikálně poškozovat. 

• Protéza nesmí přijít do styku se zvířaty. 

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol
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Akrylátové oční protézy
• Výhody akrylátových očních protéz

Delší životnost.
Pupila vypadá přirozeněji.
Možnost udělat přesný odlitek orbitální dutiny 
pomocí stomatologické obtiskové hmoty a vytvořit 
přesně padnoucí protéza, která minimalizuje 
kosmetické defekty

• Nevýhody akrylátových očních protéz

Alergická reakce na protézu.
Menší plasticita duhovky.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol



company name

Formátor, konformér
• Léčebná oční protéza.

• Hlavní funkce:

• Modelace spojivkového vaku u pooperačních stavů 

po enukleaci, evisceraci či exenteraci očnice.  

• Zamezuje srůstům spojivkového vaku (symblefaronu),

např. po poleptání oka, a udržuje dostatečný rozsah 

fornixů, a to hlavně dolního fornixu, který musí být 

dostatečně hluboký, aby umožnil pozdější vložení a 

fixaci oční protézy.

• Využívány především u dětí - vrozeně malá oční orbita, 
anoftalmus, mikroftalmus, kryptoftalmus.

• Zabraňují nedostatečnému vývoji fyziognomie obličeje.
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Formátor, konformér
• Zhotovují ze skla, akrylátu nebo z implantabilních silikonových 

materiálů.
• Vyrábějí se v 5 základních velikostech o průměru 10 – 30 mm. 
• Rozlišuje se vždy pravý a levý formátor.
• Skleněné formátory: • Opálové sklo.

• Upravuje se foukáním do požadované velikosti.
• Centrální otvor, neboli průdušnice, má velikost od 5 
do 12 mm podle velikosti celého formátoru.

• Nevýhodou je křehkost a rozbitelnost.
• Nesmí sterilizovat varem, jinak dojde k popraskání 
jejich povrchu.

• Na skleněné oční formátory sériové výroby přispívá 
pojišťovna přibližně 185,- Kč ročně
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Formátor, konformér

• Akrylátové formátory: • Postup zhotovení je téměř 
stejný jako u akrylátových očních protéz.

• Výroba je oproti skleněným podstatně více obtížná a 
nákladná.

• Delší životnost, možnost změnit svůj tvar na menší,
pokud je to potřeba, a možnost sterilizace varem.
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Formátor, konformér
• Silikonové formátory (silikonový implantát): 

• Vyráběn lisováním v kovové tvárnici při teplotě 120ºC
v bezprašném prostředí.

• Tvar kulovitého vrchlíku o vnějším průměru 26 mm,
výšce 8,5 mm a tloušťce stěny 0,5 mm.

• Střed této konvexně konkávní destičky je oproti
okrajům tenčí → snadnější manipulace a vkládání 
konforméru do spojivkového vaku.

• Před implantací se zastřihne do požadované velikosti a 
jeho okraje se zaleští, aby nedráždily a neškrábaly.

• Sterilizuje se ve vodní páře autoklávem při teplotě 120º 
po dobu 30 minut.

• Implantát se vkládá do spojivkového vaku po uvolnění všech 
jeho srůstů na dobu nejméně 3m.
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Formátor, konformér

• Postup implantace silikonového formátoru u dětí: 
• Chirurgicky - zevní canthotomie (protětí zevního očního 

koutku) s postupnou preparací spojivky do tenonského 
prostoru v oblasti víček, aby se zajistil dostatečně velký 
prostor pro vložení implantátu, který se, pokud je 
potřeba, zastřihne a zmenší.
Vkládá se vždy konvexitou proti spodině.
Operace se ukončí uzavřením canthotomie a 
částečnou tarsorafií nevstřebatelnými stehy.
Implantát je fixován pevně na místě po dobu 3 až 6 
měsíců.
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Formátor, konformér

• Péče o formátory: 

• Formátor se vyjme ze spojivkové štěrbiny, umyje se v mýdlové 
vodě, pořádně opláchne a znovu vloží na místo.

• Během prvních dnů může být nutné jej čistit i 2x denně.

• Pacient musí dbát na správnou hygienu oční dutiny, to 
znamená denně si oční dutinu vyčistit.
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Orbitální implantáty
• Nahrazují objemu oční koule, která byla enukleací nebo 

eviscerací ztracena.
• Zlepšují rehabilitaci anoftalmického pacienta, jak po stránce 

psychologické, tak kosmetické. 
• Vsazují se chirurgickým postupem do orbity, čímž udržují její 

přirozený tvar a poskytují oporu pro oční protézu.
• Historie:

Začaly se používat až v roce 1885.
Předchůdcem dutá skleněná koule v r.1884.
Implantáty vytvořené z materiálů jako: zlato,
chrupavka, tuk, fascia lata, kost, oči zvířat, stříbro, 
platina, hliník, houba, vlna, guma, hedvábí, ovčí 
střívko, rašelina, azbest, korek, slonovina, parafín,  
vazelína, celuloid a silikon.
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Orbitální implantáty
• První generace implantátů byla podstatným zlepšením pro 

nositele očních protéz, ale nebyly schopny zajistit přirozený 
pohyb protézy.

• Měly tendenci k migraci v orbitě → k extruzi implantátu.
• Nebyly používané materiály tkáněmi těla dobře snášeny. 
• V roce 1941 vytvořil Ruedemann kombinaci implantátu a 

akrylové protézy.
• Několik verzi polozanořených (exponovaných či integrovaných) 

implantatů, které nebyly na povrchu kryty spojivkou a 
umožňovaly spojení s protézou pomocí kolíčků, špendlíků 
nebo šroubků.

• Zanořené integrované implantáty, které už byly kryty

spojivkou a Tenonovým pouzdrem. 
• Během posledních 12 let vzrůstajicí zájem o porézní orbitální 

implantáty.
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Orbitální implantáty
• Dělení podle materiálu

Hydroxyapatit - vytvořen společností US Food and
Drug Administration (FDA) v roce 1989.
•Nyní Bio-Eye ™ hydroxyapatite orbitální implantát.
•Běžně dostupný HA implantát má velikost pórů 
500 ^m (HA 500) → výborný vrost fibrovaskulární
tkáně X drsný povrch, proto se často obaluje v 
materiálu jako je kadaverózní skléra či fascia lata,
ke kterému se následně přišijí okohybné svaly.
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Orbitální implantáty
Porézní polyetylén (PP) - firmou Porex Medical (dnes   
Porex Surgical, Inc., Newman, Ga, U.S.A.).
•Stabilní polymer, který se používá u fraktur orbitálních  
stěn a pro rekonstrukci kostí a měkkých tkání cca už 50  
let.
•Porézní struktura polyetylénu (Medpor) je vytvářena  
procesem slínování.
•Standardní velikost pórů PP implantátu je cca 400^m.
•Výhodou méně křehká struktura PP, vnější okohybné 
svaly mohou být přišity přímo k PP implantátu bez 
nutnosti vyvrtání děr nebo obalení implantátu v jiných  
ochranných obalech. Nebo má předem navrtané díry.
•Povrch PP implantátu o hodně hladší.
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Orbitální implantáty
Porézní polyetylén (PP): cena je asi o dvě třetiny méně  než HA 
implantát bez nutnosti doplácet na obalení

implantátu.
•Jsou dostupné v mnoha tvarech.
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Motilita oční protézy

• Motilita pouze pokud byly při operaci připevněny oční svaly 
původního oka na orbitální implantát.  

• Implantát pohybuje tkáněmi očního důlku a tak, pomocí tření 
pohybuje samotnou oční protézou.

• Pro nedokonalé spojení implantátu a protézy se část
pohybu ztrácí. 
Protetické oko sice vypadá jako skutečné, ale nepohybuje se ve 
stejném rozsahu jako oko zdravé.
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Komplikace spojené s orbitálními 
implantáty

• Pooperační odhalení předního povrchu implantátu:
•Výskyt - od 0 do 22 %.
•Predisponující faktory: uzavření rány pod napětím, 

nedostatečné nebo slabé uzavření rány chirurgem, 
infekce, zánětlivé nebo mechanické dráždění tkání 
způsobené povrchem HA implantátu, opožděný vrost
fibrovasculární tkáně do implantátu, nedostatečná 
fixace okohybných svalů k implantátu, použití příliš 
velkého implantátu.

• Rychlost vaskularizace implantátu:
• 6 až 10 měsíců, někdy i déle.
•Menší velikost pórů orbitálního implantátu, minimální bariéra 
v podobě obalu, růstové faktory.
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Komplikace spojené s orbitálními 
implantáty

• Infekce: •Známky infekce implantátu jsou: opakující se
rezistivita vůči četným očním kapkám, mírná  
bolest implantátu (při doteku) a opakující se 
pyogenický granulom na povrchu implantátu.

•Nereaguje na orální, intravenózní a/nebo  
topické antibiotika.

•Orbitální implantát musí být odstraněn.
•Nový implantát přinejmenším 6 měsíců po 
explantaci. Během této doby je v orbitě  
vsazena plastická neporézní koule, která 
udržuje její objem.
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Komplikace spojené s orbitálními 
implantáty

• Vpadnutí protézy do nitra orbity: zúžená oční štěrbina,    
pokles horního víčka, prohloubení orbitopalpebrální 
rýhy.

•Až po určitém časovém odstupu.
•Příčinou je atrofie měkkých tkání orbity a gravitační 
pokles implantátu a protézy, které následně zhoršuje 
funkci levátoru horního víčka.
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Chirurgické zákroky
• INDIKACE: • Slepé nebo bolestivé oko – glaukom,  

traumatické komplikace, komplikovaný chirurgický
zákrokem u odchlípení sítnice, retinopatie nedonošených, 
selhání korneálního transplantátu, toxoplasmóza,    
cytomegalovirová retinitis a chronickou trichiázou,   
nitrooční tumory (retinoblastom), endoftalmitida a
neurofibromatosa končící slepým očním bulbem a   
kongenitální deformity, u kterých je obvykle nezbytné  
vyjmutí oka s následnou rekonstrukcí očního důlku.
Vznik sympatické oftalmie.
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Chirurgické zákroky - enukleace
• Při enukleaci se odstraňuje z orbity celá oční koule. 

• Enukleace je metodou první volby v některých situacích jako 
je nitrooční nádor (retinoblastom, uvealni melanom,

medulloepiteliom), který se musí enukleovat, aby nedošlo k 
jeho rozšíření. 

• Postup enukleace: •V celkové anestézii.

•Resekce úseku zrakového nervu 

dlouhého alespoň 6 – 8 mm.
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Chirurgické zákroky - enukleace

• VIDEO
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Chirurgické zákroky - eviscerace

• Při evisceraci se odstraňuje veškerý obsah očního koule. V 
orbitě se zanechává jen skléra s připojenými vnějšímí 
okohybnými svaly. 

• Zrakový nerv se na rozdíl od enukleace od oční koule 
neodřezává. 

• Indikace: infekce jako je endoftalmitida, poranění oka bez 
prolapsu uveální tkáně, slepé a bolestivé oči díky konečnému 
stádiu očních nemocí jako je glaukom a kosmeticky 
nevzhledné a slepé oči.

• Rychlejší a jednodušší.
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Chirurgické zákroky - exenterace

• Odstraňuje se celý orbitální obsah až na holou kost, tedy 
včetně periostu a většinou i víček. 

• Indikace: primární nádory, hlavně sarkomy, nádory sekundární 
(retinoblastom, melanoblastom uvey), nádory paranazálních 
dutin, či nádory víček a spojivky, které pronikají do orbity 
hlouběji (melanomy, bazaliomy a

spinaliomy) či metastázy adenokarcinomů (např. rakovina prsu, 
plic, prostaty). V případě benigního, avšak lokálně invazivního 
nádoru očnice, který hrozí

infiltrovat kosti lebeční báze (např. orbitální meningeom)
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Postup vyjímání a vkládání oční protézy

• Postup vyjímání oční protézy
1. Nejprve je nutné si pečlivě umýt ruce.
2. Před samotným vyjmutím se doporučuje dát si na klín nebo na 

umyvadlo ručník, aby, jestliže protéza vyklouzne, nespadla na 
zem, nepoškrábala se, nezlomila nebo neztratila. 

• Manuální technika vyjímání:
1. Jeden prst se položí na temporální stranu dolního víčka nad 

lícní kost.
2. Pacient se podívá směrem vzhůru.
3. Druhá dlaň se podrží pod okem (k zachycení protézy).
4. Prstem se jemně zatlačí na dolní víčko a kůže víčka se posune 

směrem k nosu.
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Postup vyjímání a vkládání oční protézy

• Manuální technika vyjímání:
5. Okraj protézy se pravděpodobně dostane nad okraj dolního 

víčka, nebo, k čemuž však dochází jen zřídkakdy, vypadne oční 
protéza do nastavené dlaně.

6. Jestliže protéza nechce ven, může se použít prst druhé ruky k 
vytočení protézy ven z oka.

• Technika sání:
U této techniky vyjímání se používá přísavky pro odstraňování 
tvrdých kontaktních čoček.

• 1. Přísavka se zmáčkne, aby se vytvořilo vakuum, které ji 
přichytí k přední straně protézy

• 2. Jestliže je přisátá, pacient může zvednout dolní část protézy 
nad dolní víčko a pak protézu posunout dolů směrem k tváři 
aby se horní část 

dostala zpod horního víčka
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Postup vyjímání a vkládání oční protézy

• Postup vkládání oční protézy
1. Protézu je nutné nejprve důkladně očistit.
2. Protéza se uchopí palcem a prostředníčkem.
3. Druhou rukou se nadzvedne horní víčko.
4. Protéza se pod horní víčko jemně podsune.
5. Ukazováčkem se protéza přidrží na místě a prstem druhé ruky 

se odtáhne dolní víčko.
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Postup vyjímání a vkládání oční protézy
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Čištění očního důlku

• Jakmile je protéza venku následuje čištění očního důlku.
• Očního důlku samotného by se nemělo dotýkat. 
• Je potřeba, aby se pravidelně čistila víčka a odstraňoval hlen. 
• V převařené vodě se následně navlhčí čistý bavlněný tampón, 

kterým se víčka z vnitřní strany otřou. Může se taktéž použít 
sterilní slaný roztok.

• Vždy by se mělo začínat co nejblíže u nosu a otírat směrem k 
uchu. 

• Jestliže je potřeba otřít víčka několikrát, vždy by se pro každé 
setření měl použít nový, navlhčený bavlněný tampón. 

• Pokud se na víčcích tvoří nadměrné množství hlenu, měl by to 
pacient ihned oznámit zdravotní sestře nebo doktorovi. Mohlo 
by to totiž poukazovat na infekci a je tudíž nutné předepsat 
antibiotika.
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Čištění oční protézy

• Po vyjmutí se musí oční protéza pečlivě opláchnout a zbavit 
všech depozit.

• Skleněná oční protéza by se měla vyjímat z očního důlku 
každou noc, aby nedošlo k jejímu prasknutí při neopatrném 
pohybu v průběhu spánku. 

• Akrylátová oční protéza se naopak vyndává jen pokud je to 
nutné. Časté vyjímání a nasazování totiž může dráždit

oční důlek a zvýšit tak sekreci.
• Oční protéza se nejprve ponoří do teplé mýdlové vody 

přibližně na 10 – 15 minut, která změkčí bílkovinná depozita 
uložená na jejím povrchu. 

• Protéza se opláchne a pomocí měkké bavlněné látky nebo 
vlhkého Kleenex hadříku, který nepoškrábe povrch

protézy, se odstraní změklá depozita. 
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Čištění oční protézy

• Poté by se měla protéza vložit do vody nebo do slaného 
roztoku pro měkké kontaktní čočky, který zabraňuje zasychání 
nečistot na jejím povrchu.

• Na čištění akrylátové oční protézy a plastového formátoru by 
se neměl nikdy použít čistý alkohol, který by způsobil 
popraskání plastu.

• Čištění oční protézy prodlouží její životnost, protéza bude 
vypadat lépe a také bude pro pacienta o mnoho pohodlnější.
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Nejčastější problémy týkající se nošení oční 
protézy

• Nadměrná sekrece slz: Při nošení může oční protéza 

osychat díky nízké vlhkosti nebo klimatizaci, takže

slzná žláza musí produkovat více slz pro lubrikaci oční 

protézy. Někdy se stane, že jejich produkce je tak 

velká, že pacientovi tečou po tvářích. Proto mnoho lidí s 

očními protézami, hlavně během suchých dnů, používá 

oční kapky. Většina z těchto symptomů je pro 

anoftalmický důlek normální. 

• Pokud mají slzy zelenou nebo tmavě žlutou barvu, měl by se 
pacient obrátit na doktora.
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Nejčastější problémy týkající se nošení oční 
protézy

• Svědění: •Příčina – alergie, obvykle jsou spíše příčinou 
proteiny, kumulující se na předním 
povrchu protézy.

•Umělé oko potřebuje být periodicky čištěno, 
aby se odstranila bílkovinná vrstva.

• Sport: může být obvykle nošena při jakémkoli sportu, včetně 
golfu, tenisu, běhu a dokonce fotbalu, beze strachu, že by 
mohla vypadnout.

Plavání: být pozornější a nedotýkat se očních víček, 
protože právě nejběžnější postup při vyjímání 
oční protézy, je táhnout v místě dolního víčka 
dolů a ven, takže při mnutí očí se může stát, 
že se protéza dostane ven z oka.
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Nejčastější problémy týkající se nošení 
oční protézy

Plavání: •Při plavání pod vodou by měly být oči zavřené 
nebo by se měly používat plavecké brýle, aby se 
protéza z očního důlku neuvolnila. 

Také při potápění nebo lyžování by se měly nosit brýle nebo
by se měla oční protéza vyjímat, aby se předešlo její ztrátě.

• Prostorové vidění a řízení motorových vozidel:
•Prostorové vidění založené na binokularitě je omezeno 
na relativně krátké vizuální vzdálenosti.
•Jen 3 – 5 % informací z prostoru je vnímáno binokulárně.
•Problémem je odhad bližších než vzdálenějších překážek - před 
každým krokem má být pevná půda pod nohami. 
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Nejčastější problémy týkající se nošení 
oční protézy

• Prostorové vidění a řízení motorových vozidel:
• Problémem navlékání jehly nebo nalévání
hrnku čaje. Pomoc - za jehlu umístit dobrý zdroj světla a   
navlékat ji spíše z boku. Při nalévání čaje uchopit okraje 
hrníčku.

•Pokud vizus na druhém oku bude nadále dobrý, je 
pacient stále způsobilý vlastnit řidičský průkaz.
•Vícekrát se rozhlédnout a zkontrolovat obě strany.
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TEST
• 1. otázka: Co znamená pojem „oční protéza“?

A) Protéza nahrazuje ztracenou část těla jak kosmeticky, tak 
funkčně, je vždy zhotovena podle individuálních potřeb 
pacienta a jeho fyzických dispozic.

B) Pomůcka sloužící k úpravě vzhledu oka, které se liší od 
druhého oka tak nápadně, že budí pozornost okolí.  

C) Pomůcka pomáhající k lepšímu vyrovnání se s psychickou 
zátěží po enukleaci oka.

D) Čínské lidové povstání „pro té“ za častější pití čínského čaje 
v evropských domácnostech.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol



company name

TEST
• 2. otázka: Jaká je životnost akrylátové oční protézy, 

nejčastěji používané u dětí?

A) Je na jedno použití.

B) Je na dvě použití.  

C) Je na měsíční použití.

D) Akrylátová protéza by měla být měněna tak často jak 
je potřeba.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol



company name

TEST
• 3. otázka: Jak správně vyjmeme akrylátovou oční protézu?

A) Pacient se podívá směrem vzhůru. Prstem se jemně zatlačí na horní 
víčko, okraj protézy se pravděpodobně dostane nad okraj horního víčka a 
protéza vyjede.

B) Pacient se podívá směrem dolů. Prstem se jemně zatlačí na dolní víčko, 
okraj protézy se pravděpodobně dostane nad okraj dolního víčka a protéza 
vyjede.

C) Pacient se podívá směrem vzhůru. Prstem se jemně zatlačí na dolní víčko, 
okraj protézy se pravděpodobně dostane nad okraj dolního víčka a protéza 
vyjede.

D) Zpíváním ukolébavky.

Oční klinika UK 2. LF a FN Motol


