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CO JE ŠEDÝ ZÁKAL?
Během života naše oční čočka ztrácí dokonalou průhlednost. Po 60. roce věku se 
zpravidla začíná kalit – vzniká šedý zákal (katarakta). V mladším věku může šedý 
zákal vzniknout následkem úrazu, nemoci nebo užívání některých léků. Šedý zákal 
způsobí zamlžení, rozostření vidění, změnu vnímání barev a ovlivňuje kvalitu života.

V současné době neexistují žádné léky, kapky či speciální brýle, které by mohly 
vzniklý zákal vyléčit. Jedinou možností je operační zákrok, při kterém se z oka 
mikrochirurgicky odstraní zakalená čočka a nahradí se čočkou umělou. 
Zákrok se provádí ambulantně v lokální anestézii, při které je oko znecitlivěno kap-
kami. Pacient po zákroku odchází domů se svým doprovodem.

V síti očních klinik LEXUM poskytujeme léčbu šedého zákalu hrazenou ze zdravot-
ního pojištění. Pacientům, kteří si chtějí dopřát lepší vidění, nabízíme doplňkové 
programy. Na základě vstupního vyšetření a konzultace s lékařem je potřeba pečlivě 
zvážit možnosti individuálního výběru typu nitrooční čočky tak, aby výsledný zá-
krok vedl k Vaší spokojenosti. 

LÉČBA ŠEDÉHO ZÁKALU
KATARAKTA MONO 0 Kč*
*cena pro pojištěnce českých zdravotních pojišťoven

V rámci tohoto programu Vám implantujeme do oka sférickou čočku. Uvidíte s ní 
na jednu vzdálenost, aniž bychom řešili případný astigmatismus.
K tomuto programu máte možnost si připlatit „PROGRAM OCHRANA ROHOVKY“.

PROGRAM OCHRANA ROHOVKY 1 500 Kč 
Tento program zahrnuje aplikaci speciálního gelu, který chrání rohovku Vašeho oka. Gel 
má velmi dobrý vliv na průběh zákroku i pooperační hojení, zvláště pak u pacientů 
s onemocněním rohovky.



DOPLŇKOVÉ PROGRAMY PRO PACIENTY,
KTEŘÍ SI CHTĚJÍ DOPŘÁT LEPŠÍ VIDĚNÍ

Výhodou asférické čočky je zlepšení kontrastu a hloubky ostrosti vidění za zhoršených 
světelných podmínek jako je šero a snížené osvětlení. To oceníte zejména při řízení auta, 
sledování TV, čtení při slabším osvětlení.
Žlutý filtr pomáhá chránit sítnici Vašeho oka před toxickým modrým světlem.

VIDÍM BEZ BRÝLÍ NA 1 VZDÁLENOST 7 000 Kč/oko
ASFÉRICKÁ

ČOČKA
VIDÍM BEZ BRÝLÍ NA 1 VZDÁLENOST SE ŽLUTÝM FILTREM 8 500 Kč/oko

Vidění za šera se sférickou čočkou Vidění za šera s asférickou čočkou zvyšující kontrast



Výhody torické asférické čočky
Pokud máte astigmatismus, což je běžná oční vada, pak je potřeba pro ostré vidění zvolit 
torickou asférickou čočku.
Proč? U astigmatismu se totiž světlo vstupující do oka láme v jednom směru více než ve 
druhém. To způsobuje neostré vidění, vidění „duchů“, únavu a bolesti hlavy.
Proč jste toto nezjistili před vznikem šedého zákalu? Protože Vaše vlastní čočka mohla 
astigmatismus částečně vyrovnávat.

VIDÍM BEZ BRÝLÍ NA 1 VZDÁLENOST s řešením astigmatismu

PRO KLIENTY POJIŠŤOVNY VZP S ASTIGMATISMEM ≥2 DIOPTRIE 8 000 Kč/oko

TORICKÁ  
ASFÉRICKÁ

ČOČKA
PRO KLIENTY POJIŠŤOVNY VZP S ASTIGMATISMEM ≤1,99 DIOPTRIE 9 800 Kč/oko

PRO KLIENTY OSTATNÍCH POJIŠŤOVEN 9 800 Kč/oko

Vidění se sférickou čočkou a astigmatismem Vidění s torickou asférickou čočkou (s řešením astigmatismu)



VIDÍM BEZ BRÝLÍ NA 2 VZDÁLENOSTI 15 000 Kč/oko
VÍCEOHNISKOVÁ

ČOČKA
VIDÍM BEZ BRÝLÍ NA 2 VZDÁLENOSTI 
s řešením astigmatismu 21 000 Kč/oko

Výhody víceohniskové čočky
Pro klienty, kteří se chtějí zbavit brýlí a vidět ostře do dálky i na střední vzdálenost (počítač, 
palubní deska), je určena víceohnisková čočka v programu Vidím bez brýlí na 2 vzdálenosti. 
Na drobný text budete potřebovat slabé brýle (do 1 dioptrie).
Pokud máte k tomu ještě astigmatismus, nabízíme tuto čočku i v torické variantě.

Základní vidění (s monofokální čočkou) Vidění na dvě vzdálenosti (na střední vzdálenost a do 
dálky) s víceohniskovou čočkou



VIDÍM BEZ BRÝLÍ NA 3 VZDÁLENOSTI 25 000 Kč/oko
TRIFOKÁLNÍ 

(MULTIFOKÁLNÍ)
ČOČKAVIDÍM BEZ BRÝLÍ NA 3 VZDÁLENOSTI 

s řešením astigmatismu 33 000 Kč/oko

Výhody trifokální čočky 
Trifokální neboli multifokální čočka je určena pro klienty, kteří chtějí vidět do dálky, na 
střed i na blízko a být zcela nezávislí na brýlích.
Tuto prémiovou čočku lze implantovat jen klientům, kteří splní přísná kritéria této čočky po 
komplexním vyšetření.
Trifokální čočku nabízíme také v torické variantě pro klienty s astigmatismem.

Základní vidění (s monofokální čočkou) Vidění s trifokální neboli multifokální čočkou do dálky, 
na střední vzdálenost i na blízko



1.  VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ PŘED OPERACÍ ŠEDÉHO ZÁKALU

   Na naší klinice podstoupíte komplexní oční vyšetření, na jehož základě lékař 
rozhodne o indikaci k zákroku.

   Dle výsledků vyšetření Vám lékař doporučí nejvhodnější čočku s ohledem na 
Vaše preference vidění.

2. PRŮBĚH VYŠETŘENÍ

   Komplexní vyšetření trvá přibližně 2 hodiny.

   Aplikují se kapky rozšiřující zornici (rozkapání), a proto nemůžete po zákroku 
řídit.

   Vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění.

   Operace obou očí se neprovádí v jeden den.

   Termíny zákroků jsou určeny ihned po skončení vyšetření.

   Na základě zvolených termínů operace si domluvíte pooperační kontrolu 
u svého očního lékaře v rozmezí prvního až čtvrtého dne po operaci, neurčí-li 
Váš vyšetřující lékař jinak.

PRŮBĚH VYŠETŘENÍ A ZÁKROKU



3. V DEN ZÁKROKU

   Ráno se lehce nasnídáte a užijete všechny své léky.

   Zákrok probíhá ambulantně na naší klinice. Odcházet budete se zalepeným 
okem, proto je vhodné si zajistit doprovod, který Vás po zákroku na klinice 
vyzvedne.

   Vlastní zákrok na jednom oku trvá asi 15–20 minut. Příprava s rozkapáním 
zabere delší dobu, a tak na naší klinice strávíte cca 2–3 hodiny.

   Ošetřené oko bude přelepeno a chráněno.

   Dostanete podrobné pokyny ohledně kapání a chování po operaci.

Recepce oční kliniky LEXUM v Praze



4. VLASTNÍ ZÁKROK

   Příprava k operaci spočívá v aplikaci kapek rozšiřujících zornici (rozkapání).

   Dále Vám do oka nakapeme lokální anestetika, abyste necítili bolest.

   Zakalenou čočku rozmělníme pomocí ultrazvuku a odsajeme.

   Do pouzdra vlastní čočky vložíme vybranou umělou nitrooční čočku, která 
zůstává v oku natrvalo.

   Na konci operace Vám aplikujeme antibiotické kapky a přelepíme oko krycí 
náplastí.

CO JE ŠEDÝ ZÁKAL?
Jedná se o poruchu průhlednosti oční čočky, 
která snižuje kvalitu vidění a často se vyskytuje 
především u lidí starších šedesáti let.

Začíná mírným stupněm zakalení čočky, které zpočátku 
nemusí vidění výrazně ovlivňovat. Pokud není problém 
řešen, zkalení se zvětšuje a dochází k podstatnému 
zhoršení zraku. To se projevuje například zamlženým 
viděním a může dojít k částečnému zkreslení 
pozorovaného obrazu nebo vnímaných barev. 

V současné době neexistují žádné léky, kapky 
či speciální brýle, které by mohly vzniklý šedý 
zákal odstranit. Jedinou možností je operační 
zákrok, při kterém se z oka vyjme zkalená čočka 
a nahradí se čočkou umělou.

Zákrok se provádí ambulantně v tzv. topické anestézii, 
při které je oko znecitlivěno kapkami. Pacient 
po zákroku odchází domů.

OPERACE PROBÍHÁ 
V NÁSLEDUJÍCÍCH KROCÍCH

Zkalené jádro čočky se rozmělní ultrazvukem.

Do čočkového pouzdra je vložena umělá nitrooční čočka, 
která umožňuje pacientovi ostré vidění. 

Obnova vidění po operaci je velmi rychlá. 
Změnu pozná pacient již druhý den. 
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3Odstranění zkaleného 
jádra čočky pomocí 
ultrazvuku. Oko je před 
zákrokem znecitlivěno 
anestetickými kapkami.

Implantace umělé 
nitrooční čočky vstupem 
menším než 3 mm.

Nitrooční čočka umístěná 
v čočkovém pouzdře.
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Odstranění zakalené 
čočky pomocí ultrazvuku

Implantace umělé 
nitrooční čočky otvorem 

menším než 3 mm

Nitrooční čočka 
umístěná v čočkovém 

pouzdře



5. PO ZÁKROKU
   První až čtvrtý den po operaci se dostavíte KE SVÉMU OČNÍMU LÉKAŘI na 

pooperační kontrolu.

   V prvních třech týdnech je třeba pravidelně používat PŘEDEPSANÉ KAPKY. 
Pokud kapete jiné kapky (na zelený zákal), pokračujte v zavedené léčbě i po 
zákroku, neurčí-li Váš vyšetřující lékař jinak.

   Obnova vidění je po zákroku poměrně rychlá. Již druhý den uvidíte změnu. 
Dle charakteru Vaší profese se můžete vrátit do práce již za cca 2–4 dny.

   Sledovat televizi, číst si knížku, pracovat na počítači a vykonávat běžné 
činnosti můžete již večer v den zákroku.

   Po dobu 2 týdnů nesportujte.

   Po dobu 1 měsíce nechoďte plavat, ani do sauny. Nenoste kontaktní čočky.

   Řídit budete moci až po doporučení lékařem, zpravidla za týden podle 
průběhu hojení.

   Následné kontroly po zákroku probíhají již u Vašeho očního lékaře.
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ZVOLTE SI OČNÍ KLINIKU LEXUM 
PRO LÉČBU ŠEDÉHO ZÁKALU

Na našich klinikách se můžete spolehnout na:
  Zkušený tým očních specialistů
  Nejnovější technologické zázemí
  Prémiové hydrofobní nitrooční čočky předních světových výrobců (Irsko, 

Švýcarsko, USA)
  Osobní přístup

V síti očních klinik LEXUM poskytujeme léčbu šedého zákalu hrazenou ze 
zdravotního pojištění. Spolupracujeme se všemi tuzemskými zdravotními 
pojišťovnami.

Těšíme se na Vás na adrese:
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4 – Krč

 800 22 66 55
www.lexum.cz

OČIVIDNĚ JINÁ PÉČE:
> 500 000 zákroků
> 55 lékařů
> 25 let zkušeností
= 5 očních klinik

Síť očních klinik LEXUM provozovaná Cornea Lexum s.r.o., IČ: 26148552, Antala Staška 1670/80, Praha 4 – Krč, 140 00
Lexum a.s., IČ: 28398238, Antala Staška 1670/80, Praha 4 – Krč, 140 00


