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Prawie każdy człowiek mający wadę wzroku nieraz zastanawiał się nad możliwością zrezygnowania z okularów.
Często nie wyglądamy w nich dobrze albo po prostu nie lubimy ich nosić. Obecnie uważa się, że soczewki kontaktowe są najlepszą, najbardziej opłacalną, najlepiej przetestowaną oraz najbezpieczniejszą alternatywą dla tradycyjnych okularów. Korzyści płynące ze stosowania soczewek kontaktowych są szczególnie istotne w przypadku
młodych ludzi żyjących aktywnie i w ciągłym pośpiechu.
Stare jak świat

Historię soczewek kontaktowych możemy
prześledzić od XVI wieku. Już w czasach
Leonarda da Vinci pojawiły się bowiem
pierwsze koncepcje korekcji wzroku za
ich pomocą. Pomysł aparatu korekcyjnego,
przypominającego dzisiejsze soczewki
kontaktowe, powstał jednak dopiero pod
koniec XVIII w., gdy angielski fizyk i lekarz
Thomas Young zbudował aparat składający
się z krótkiej, 5-milimetrowej metalowej
tuby, zakończonej z jednej strony soczewką.
Od tego czasu rozpoczęto próby konstruowania soczewek, a tworzywo, z którego
były wykonywane, oraz ich kształt ulegały
wielu zmianom. Współczesne soczewki
kontaktowe nie są szkłami, choć popularnie
często z przyzwyczajenia tak je nazywamy.
Kiedyś istotnie robiono je ze szkła, ale
obecnie do ich produkcji używa się polimerów hydrożelowych. Są to substancje
o bardzo złożonej budowie, uzyskiwane
w trakcie skomplikowanego procesu technologicznego. Obecnie wykonuje się różne
rodzaje soczewek, ale tradycyjna nazwa
„szkła kontaktowe” pozostała.
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Dla kogo soczewki?

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele
rodzajów soczewek kontaktowych, stworzonych po to, aby umożliwić korekcję
każdej wady wzroku. Różnią się one
znacznie się od siebie zarówno pod
względem tworzywa, z którego są wykonane, jak i trybu noszenia oraz sposobu
pielęgnacji.
Rozmaitość typów miękkich soczewek
kontaktowych zależy nie tylko od rodzaju
korygowanej wady wzroku (krótkowzroczność, starczowzroczność, astygmatyzm),
lecz także od ich trwałości. Stosowanie
soczewek sprawdza się i przy krótko-,
i przy dalekowzroczności. Używanie ich
pomaga nam w życiu w szczególny sposób:
gdy schodzimy po schodach, spoglądamy w bok, pracujemy przy monitorze
komputera. Znacznie ułatwia też robienie
zakupów, gdyż wreszcie wyraźnie widzimy
etykiety oraz ceny towarów. Soczewki
pomagają, gdy oglądamy telewizję czy
prowadzimy samochód. Starczowzroczność
można korygować za pomocą progresywnych soczewek kontaktowych. Natomiast

osoby z astygmatyzmem uskarżają się
na nieostre lub zniekształcone widzenie
przedmiotów znajdujących się zarówno
daleko, jak i blisko, dlatego korekcja tej
wady wymaga zastosowania cylindrycznej
soczewki korygującej, mającej dwie różne
moce po to, aby wszystkie wpadające do
oka promienie świetlne zogniskowały się
na siatkówce.

Rodzaje soczewek

Obecnie noszone soczewki kontaktowe
można podzielić na trzy główne rodzaje. Są
to miękkie soczewki kontaktowe, twarde
soczewki kontaktowe, sztywne gazoprzepuszczalne soczewki kontaktowe oraz
soczewki kosmetyczne i kolorowe.
Miękkie socz e wki kontaktowe
zawdzięczają swoją nazwę właściwości
tworzyw, w których skład wchodzi woda
w ilości od 36 do 70 procent. Dzięki temu
właśnie są miękkie i gazoprzepuszczalne, co
jest najistotniejsze dla utrzymania właściwości i prawidłowej funkcji rogówki, która
aby zachować swą przezroczystość, potrzebuje stałego napływu tlenu z powietrza.

Twarde soczewki kontaktowe wykonane są z polimetakr ylanu metylu.
W przypadku noszenia tego typu soczewek
tlen dostarczany jest do rogówki tylko
dzięki stałej wymianie łez pod soczewką.
Są one zdecydowanie mniej wygodne niż
miękkie oraz wymagają odpowiedniej
pielęgnacji. Łatwo natomiast nimi manipulować i je czyścić. Ich średnica jest mniejsza
niż średnica rogówki, a zatem, w zależności
od zastosowanej techniki dopasowania,
soczewka utrzymywana jest w centrum
rogówki poprzez siły napięcia powierzchniowego lub przytrzymywana przez górną
powiekę. Dzięki naciskowi wywieranemu
przez powiekę górną łzy mogą przepływać
pomiędzy rogówką a soczewką.
Natomiast twarde gazoprzepuszczalne
soczewki kontaktowe wykonane są z polimerów, takich tworzyw chemicznych, które
umożliwiają przenikanie przez nie tlenu,
stąd posiadają cechy zarówno twardych,
jak i miękkich soczewek. Dzięki większej
elastyczności i zdolności do przepuszczania tlenu mogą mieć większą średnicę
niż zwykłe twarde soczewki.
Soczewki kolorowe należą do grupy
miękkich. Są wyprodukowane z barwnego
tworzywa. A zabarwienie ich nie zmienia
radykalnie koloru oczu, ale nadaje im inny
odcień, który może wpłynąć na zmianę
wyglądu danej osoby w bardzo naturalny
sposób.
Używane są one również do celów
terapeutycznych w przypadku niektórych
patologii oka, takich jak brak tęczówki,
w leczeniu niedowidzenia lub ze względów
czysto kosmetycznych, na przykład przy
zmętnieniu rogówki.
Soczewki kontaktowe do systematycznej wymiany rozwiązują problem
zbierających się na ich powierzchni osadów,
które to po pewnym czasie stosowania
tradycyjnych soczewek kontaktowych
zazwyczaj przyczyniały się do obniżenia
ich jakości.
Najnowsze osiągnięcie w dziedzinie
soczewek kontaktowych to soczewki
jednodniowe. Stosowanie ich w radykalny
sposób zmniejsza możliwość wystąpienia
infekcji oraz eliminuje konieczność ich
pielęgnowania.

Zalety „szkieł”

Korygowanie wad wzroku za pomocą
soczewek kontaktowych ma bardzo wiele
zalet. Należą do nich przede wszystkim:

naturalna wielkość obser wowanego
obrazu, lepsze pole widzenia i większa
swoboda w obserwowaniu przedmiotów
znajdujących się z boku. Na jakość
widzenia nie wpływa deszcz, nie mogą
również zaparować w najmniej stosownych momencie, jak to się często przydarza okularom.
Również korzystanie z soczewek
kontaktowych podczas uprawiania sportu
jest o wiele bardziej korzystne, albowiem nie ześlizgują się one podczas
gwałtownych ruchów, nie ograniczają
pola widzenia, stanowią ochronę przed
kurzem i wiatrem, nie odbija się w nich
światło, nie zaparowują podczas nurkowania w masce i nie brudzą się od
potu gromadzącego się na brwiach i na
czole. Również jazda konna, związana
z nieuchronnym podskakiwaniem w górę
i w dół, może zdecydowanie utrudniać
możliwość noszenia okularów. Soczewki
kontaktowe świetnie sprawdzają się
w sportach wymagających ciągłego
biegania po boisku lub korcie, podskakiwania, schylania się, robienia uników
w przód i w tył czy nagłego zatrzymywania się. Dodatkowo nowoczesne
soczewki kontaktowe posiadają wbudowany w tworzywo filtr chroniący przed
szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, mającym wpływ na powstawanie
między innymi zaćmy. Ograniczenie
czasu i wysiłku poświęcanego na czyszczenie i pielęgnację sprawia, że soczewki
kontaktowe systematycznej wymiany są
idealnym rozwiązaniem na przykład dla
nastolatków, którzy po raz pierwszy decydują się na ich zastosowanie.

Reklama

Z d r ow i e i u r o d a

Przeciwwskazania

Większość z nas może nosić soczewki
kontaktowe bez żadnych przeciwwskazań.
Jednakże należy je niestety wyeliminować,
jeśli cierpimy na jednooczność. Nie zaleca
się ich także osobom z ciężkim zespołem
suchego oka, brakiem czucia w rogówce,
cukrzycą oraz chorobami alergicznymi,
a także uskarżającym na zapalenia, infekcje,
podrażnienia oka, skóry wokół oka lub
powiek. Nie są one również wskazane
podczas okresów osłabienia organizmu
oraz stosowania niektórych leków, również
okulistycznych.
Do wad soczewek kontaktowych
należy wywoływanie częstszych schorzeń
infekcyjnych rogówki. 
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