
Kalkulátor torické nitrooční čočky enVista 

Návod k použití 

 

Popis 
U každé kataraktové operace dochází k vytvoření určitého stupně chirurgicky indukovaného astigmatismu 

(SIA), který je způsoben nepravidelný zakřivením rohovky z důvodu operační incize. Velikost indukovaného 

astigmatismu je závislá na místě a velikosti incize  

 

Kalkulátor torických čoček Bausch+Lomb zpracovává pacientův předoperační astigmatismus (změřená 

keratometrická data a osa) v kombinaci s předpokládaným astigmatismem způsobeným operačním zásahem 

tak, aby spočítal očekávaný pooperační rohovkový astigmatismus.  Doporučená cylindrická hodnota nitrooční 

čočky (NOČ) je pak stanovena tak, aby optimálně korigovala očekávaný pooperační astigmatismus. Pro 

pacienty s výsledným očekávaným pooperačním rohovkovým astigmatismem menším než 0.9 D, kalkulátor 

nedoporučí implantovat torickou NOČ. 

 

Společně s numerickou výslednou hodnotou čočky vypočtenou kalkulátorem, je pro lepší výsledné 

znázornění zobrazena rovněž i grafická podoba oka s implantovanou IOL. Nitrooční čočka je graficky přesně 

umístěna do odpovídající osy a pacientova strmá a plochá osa astigmatismu je vyznačena spolu s plánovanou 

polohou vstupní incize. Grafické a číselné výstupy kalkulátoru lze vytisknout a použít jako návod během 

operace. 

 

Obecný postup a definice 
Aby bylo možné kalkulátor použít, je nutné vyplnit všechna povinná pole, volitelná pole lze ponechat prázdná. 

Pokud uživatel nevyplní některé z povinných polí, objeví se u daného pole červená hvězdička a v informačním 

boxu upozornění, které pole nebylo vyplněno. 

 

Surgeon and Patient information (Informace o operatérovi a pacientovi) 
Surgeon Name Vložte jméno operatéra 

Patient Name Vložte jméno pacienta 

Patient date of Birth (mm/dd/yyyy) 

(optional) 
Vložte datum narození pacienta ve formátu 

mm/dd/rrrr (měsíc/den/rok). Pole je nepovinné. 

Patient ID 

(optional) 
Vložte pacientovo ID. Pole je nepovinné. 

Additional notes 

(optional) 

Vložte doplňující poznámky o pacientovi. Tyto 

poznámky budou součástí výstupního protokolu. 

Toto pole je nepovinné. 

Input parameters (Vstupní parametry) 

Toric Lens Model 
Vyberte model implantované torické nitrooční 

čočky 

Eye selection 
Vyberte, které oko má být operováno (OD – Pravé, 

OS - Levé) 

Keratometry units 
Vyberte jednotky keratometru (Dioptrie nebo 

Milimetry) 

K-Index 
Pokud jsou jako jednotky keratometru vybrány 

milimetry, potom je možné vybrat hodnotu indexu 



refrakce použitou při měření zakřivení rohovky. 

Pokud jsou vybrány dioptrie, nelze K-index nastavit. 

Výchozí hodnota je 1.3375. Pro více informací 

klikněte na odkaz „What’s this“. 

K-Steep 

Vložte hodnotu strmé osy rohovky zadanou 

v dioptriích nebo milimetrech. Běžný rozsah pro 

toto pole je 35.0 D až 50.0 D (6.75 mm až 9.64 mm). 

Uživatel může zadat hodnotu mimo tento rozsah, 

ale kalkulátor zobrazí u pole hvězdičku a vypíše 

varování v informačním boxu. Varování bude znít: 

„Pracujete mimo rozsah doporučené hodnoty strmé 

osy keratometrie  (You are operating outside of the 
recommended steep keratometry range)“ 

Axis-Steep 

Vložte polohu strmé osy ve stupních. Musí být 

vložena jakákoliv hodnota v rozsahu 0⁰ a 180⁰. Jiná 

vložená hodnota zobrazí u pole červenou hvězdičku 

a chybové oznámení, pro pokračování výpočtu musí 

být hodnota opravena. 

K-Flat 

Vložte hodnotu ploché osy rohovky zadanou 

v dioptriích nebo milimetrech. Běžný rozsah pro 

toto pole je 35.0 D až 50.0 D (6.75 mm až 9.64 mm). 

Uživatel může zadat hodnotu mimo tento rozsah, 

ale kalkulátor zobrazí u pole hvězdičku a vypíše 

varování v informačním boxu. Varování bude znít: 

„Pracujete mimo rozsah doporučené hodnoty 

ploché osy keratometrie (You are operating outside 
of the recommended flat keratometry range)“ 

Axis-Flat 

Toto pole se automaticky aktualizuje po zadání 

hodnoty do pole Axis-Steep.  Plochá osa je 

nastavena o 90⁰ otočena vzhledem ke strmé ose. 

Surgically Induced Astigmatism (SIA) 

Zadejte očekávanou hodnotu chirurgicky 

indukovaného astigmatismu. Může být vložena 

jakákoliv hodnota v rozsahu 0 až 2.00 D. Jiná 

vložená hodnota zobrazí u pole červenou hvězdičku 

a chybové oznámení, pro pokračování výpočtu musí 

být hodnota opravena. Uživatel má rovněž možnost 

použít tlačítko „Default to 0.50 D“, čímž automaticky 

vloží do pole hodnotu 0.50 D. 

Incision Location 

Nastavte hodnotu umístění hlavní vstupní incize. 

Může být vložena jakákoliv hodnota v rozsahu 0⁰ až 

360⁰.  Jiná vložená hodnota zobrazí u pole 

červenou hvězdičku a chybové oznámení, pro 

pokračování výpočtu musí být hodnota opravena. 

Uživatel má rovněž možnost použít tlačítko „Default 

to Steep Axis“, čímž dojde k automatickému 

doplnění stejné hodnoty jako v poli Axis-Steep. 

IOL Mean Sphere Power: 

Vyberte hodnotu z rolovacího menu pro sférickou 

hodnotu NOČ , která je určována samostatně mimo 

tento kalkulátor. 



Ověření vstupních dat 
Poté, co do kalkulátoru vložíte všechna potřebná data a odstraníte chybová hlášení, potvrďte vstupní hodnoty 

stisknutím tlačítka „Confirm Inputs“ na spodní straně stránky. Stránka kalkulátoru se po potvrzení obnoví a 

grafické zobrazení se upraví na základě zvolených vstupních dat. Uživatel by měl zkontrolovat správnost 
všech vstupních hodnot. Pro pokračování výpočtu a výběru typu čočky stiskněte tlačítko „Calculate Lens 

Selection“. 

 

Výpočet rohovkového cylindru a výběr čočky 
Na základě zadané keratometrie a polohy jednotlivých os Vám kalkulátor doporučí torickou nitrooční čočku, 

které nejlépe koriguje pacientův astigmatismus. Popis doporučené nitrooční čočky je umístěn v sekci „Lens 

Selection“.  Uživatelem vložená hodnota sférického ekvivalentu  NOČ   je zobrazena společně s vypočtenou 

cylindrickou hodnotou a osou, do které by měl být umístěn plochý merdián torické nitrooční čočky.  

 

Lens Selection (Výběr nitrooční čočky) 
Volba „Over Correct“ Kalkulátor umožní uživateli lehce překorigovat 

pacienta ale pouze v případě pokud je reziduální 

astigmatismus ménší než 0.25 D. Při větším 

residuálním astigmatismu není tato funkce 

přístupná. Tato volba musí být aktivována 

uživatelem na výstupní stránce, jinak bude 

doporučená cylindrická hodnota NOČ, která 

nevyvolá překorigování pacienta. Je-li zvolena 

hodnota pro překorigování, osa reziduálního 

astigmatismu bude otočena o 90 stupňů vzhledem 

k ose očekávaného pooperačního astigmatismu.  

Product Make Zobrazuje model torické nitrooční čočky, která byla 

vybrána při zadávání vstupních hodnot. Jestliže je 

toto pole prázdné, pak je hodnota předpokládaného 

pooperačního astigmatismu tak malá, že nemůže 

být použita torická nitrooční čočka. 

Product Model Zobrazuje konkrétní model doporučené torické 

nitrooční čočky. Jestliže je toto pole prázdné, pak je 

hodnota předpokládaného pooperačního 

astigmatismu tak malá, že nemůže být použita 

torická nitrooční čočka. 

Mean Sphere Power Zobrazuje sférickou hodnotu nitrooční čočky, která 

byla zadána ve vstupních hodnotách. 

IOL Cylinder Power Zobrazuje cylindrickou hodnotu torické čočky, která 

nejlépe koriguje předpokládaný pooperační 

rohovkový astigmatismus (viz Tabulka 1). 

Axis of Placement Zobrazuje meridián, do které bude polohována 

plochá osa (určená značkami) torické čočky. 
 

Souhrn hodnot vypočteného před a pooperačního rohovkového astigmatismu je zobrazen na spodní straně 

stránky v sekci „Calculation Summary“.  Ilustrace oka, zobrazující správné umístění torické nitrooční čočky, 

plochou a strmou osu, osu umístění NOČ a místo vstupní incize, pak poskytuje lepší vizualizaci vstupních a 

předpokládaných výstupních výsledků (viz Obrázek 1). 

 



Tabulka 1: Cylindrická hodnota torické nitrooční čočky 

Cylindrická hodnota NOČ Cylindrická hodnota  NOČ  (v rovině rohovky) 

1.25 D 0.90 D 

2.00 D 1.40 D 

2.75 D 1.93 D 

3.50 D 2.45 D 

4.25 D 2.98 D 

5.00 D 3.50 D 

5.75 D 4.03 D 

 

  

Calculation Summary (Shrnutí výpočtu)  
Pre-Op Corneal Astigmatism Zobrazuje vypočtenou předoperační hodnotu 

astigmatismu, na základě vstupní keratometrie a 

změřených os. 

Surgically Induced Astigmatism Zobrazuje chirurgicky indukovaný astigmatismus 

(SIA) a hodnotu osy, nastavenou při vstupních 

datech. 

Expected Post-Op Corneal Astigmatism Předpokládaný pooperační rohovkový 

astigmatismus je očekávaná velikost rohovkového 

astigmatismu, kterou bude oko mít na základě 

předoperačního astigmatismu a chirurgicky 

indukovaného astigmatismu. Doporučená 

cylindrická hodnota a osa umístění torické IOL jsou 

stanoveny tak, aby nejlépe korigovaly 

předpokládaný pooperační rohovkového 

astigmatismu. 

Residual Astigmatism Residuální astigmatismus je předpokládaný 

pooperační astigmatismu za předpokladu, že 

všechny vstupní hodnoty jsou přesné a doporučená 

torická nitrooční čočka je správně vložena. Uživatel 

bude varován, pokud tato hodnota překročí 1.00 D, 

což může nastat v případě, kdy je rohovkový 

astigmatismus větší než, aby jej bylo možné 

korigovat torickou nitrooční čočkou. 
 

 

Všechny vstupní hodnoty jsou jasně zobrazeny v sekci „Input Summary“. Jakékoliv doplňující informace 

vložené na vstupní straně jsou zobrazeny na spodní straně výstupní stránky. Doplňující poznámky je možné 

vkládat i na této výsledné stránce. 

 

Poznámkový box slouží k upozornění uživatele na důležité informace, či případné chyby (např. pokud je 

vstupní keratometrie mimo rozsah hodnot, pokud má pacient příliš malý rohovkový astigmatismu a neměl by 

být korigován torickou IOL). 

 

V tento moment je možné výsledky tisknout pomocí tlačítka „Print“, případně pokračovat k výpočtu nové 

čočky tlačítkem „New Lens Calculation“. Kalkulátor umožňuje vytisknout dvě varianty výstupních dat: 1. 



kompletní obsah výsledné strany kalkulátoru a 2. výsledky užitečné pouze při operaci pacienta. Obrázek 2 a 3 

znázorňuje příklady obou tiskových sestav. 

 

 

Obrázek 1: Grafické znázornění oka a čočky 

po výpočtu kalkulátorem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Kompletní obsah výsledné strany kalkulátoru 

 



Obrázek 3: Zjednodušená verze tisknutelných výsledků kalkulátoru 

 

 

 

 

 


