
PRÍRUČKA STAROSTLIVOSTI O ZRAK

ŽMURKAJTE

Predná časť oka sa nazýva rohovka a je zvlhčovaná
a vyživovaná slzami. Aby bolo oko správne vyživo-
vané, mali by ste žmurknúť každých 3 až 5 sekúnd.
Často však takýto komfort svojim očiam nedopraje-
me. Pokiaľ sme veľmi sústredení, môže sa nám veľmi
jednoducho stať, že nežmurkneme aj desiatky se-
kúnd. Napríklad keď čítame, pracujeme s počítačom
alebo sme zahľadení do smartfónu. Výsledkom tejto
nedostatočnej distribúcie sĺz sú suché a unavené oči.
Aby sme tomu predišli, mali by sme si cielene uve-
domovať potrebu žmurkania, pripomínať nám to môže
napríklad papierik s nápisom ,,Žmurkaj!”
nalepený na našom monitore. Vhodným
doplnkom sú aj umelé slzy, ktoré dnes
dostaneme kúpiť v každej lekárni.          
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Naše oči sú v pokojnej polohe keď sa pozerajú do diaľky, tak ich
stvorila matka príroda. Zaostrovať na objekty v našej blízkosti je
pre oči zaťažujúce, no bohužiaľ v dnešnej dobe súčasťou väčšiny
zamestnaní. Avšak do blízka sa pozeráme už od malička, najmä
odo dňa, keď si ako prváčik zasadneme do školských lavíc. písa-
nie, čítanie, práca s počítačom, to všetko naše oči unavuje. Vie-
me im však pomôcť, napríklad ak sa približne každých 20 minút
na niekoľko sekúnd pozrieme z okna, len tak do diaľky, aspoň na
20 sekúnd. Ideálne je nájsť si ten najvzdialenejší bod, na ktorý
dovidíme. Mal by byť vzdialený aspoň 20 metrov. Ľahko si to za-
pamätáte ako pravidlo 20-20-20. Zapojiť môžeme aj takzvané
preostrovanie. Zahľadíme sa na prst pred sebou a potom zaostrí-
me na objekt vzdialený zopár metrov.
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DODRŽIAVANÍM TIPOV SI ZLEPŠÍTE ZRAK 

VZDUCH

Pobyt v klimatizovaných či zafajčených priestoroch očiam roz-
hodne neprospieva. Avšak nedostatočné okysličenie môže mať
na svedomí aj sedavé zamestnanie, či celkovo nedostatok pohy-
bu. Inak povedané, bežný život v rušnom meste očiam jednodu-
cho neprospieva. Párkrát do dňa by sme sa preto mali ponaťaho-
vať a vyjsť si na čerstvý vzduch. Prečistíme si hlavu a naše oči
prežijú ohromné uvoľnenie.
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Väčšina z nás chodí pravidelne k zubárovi, či na rôzne iné pre-
ventívne prehliadky, inak by to nemalo byť ani v prípade našich
očí. Pravidelné návštevy očného lekára sú dobrou prevenciou,
vďaka ktorým je možné zachytiť väčšinu začínajúcich ochorení v
ich rannom štádiu.

PREVENTÍVNE PREHLIADKY3

Nielen vzduch, ale aj prirodzené denné svetlo
je dôležité pre správne videnie a zdravý zrak.
Okrem pravidelného pobytu na dennom sve-
tle by sme preto mali na večer vo svojom
smartfóne, tablete či notebooku aktivovať tak-
zvaný nočný režim, ktorý vypne modré svetlo,
ktoré oči unavuje. Každé moderné zariadenie
by túto možnosť malo mať zabudovanú už od
výrobcu. Ak to ale nie je prípad zariadenia,
ktoré máme práve k dispozícii, ne-
treba zúfať. Stiahnuť si môžeme
hneď niekoľko aplikácií, ktoré to
dokážu. Ideálne je prispôsobiť za-
pínanie a vypínanie tohto reži-
mu východu respektíve zápa-
du slnka. Naše zariadenie sa tak
automaticky prepne a my si s ni-
čím nemusíme robiť starosti.    
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PREDÍDETE ZHORŠENÉMU VIDENIU

OKULIARE A ŠOŠOVKY VERZUS OČI

Zrakové chyby sú dnes bohužiaľ čoraz bežnejšie. V niektorých
častiach sveta dokonca až 90% populácie trpí najbežnejšou očnou 
chybou, teda krátkozrakosťou. Ide najmä o veľké mestá vo výcho-
dnej Ázii, akými sú Tokio, či Šanghaj. Čo sa nás Európanov týka,
tak sa v prípade krátkozrakosti hýbeme v rozmedzí 20 až 30%,
netreba však zabúdať ani na ďalekozrakosť, či astigmatizmus. Ak
k tejto početnej  časti populácie patríte aj Vy, tak máte to šťastie,
že väčšinu očných chýb už nejaký čas vieme korigovať okuliarmi
alebo kontaktnými šošovkami. Tie však prinášajú nielen nemalé fi-
nančné náklady, ale aj množstvo nepríjemných a často aj zdravie
ohrozujúcich situácií. Kým okuliare sú najmä nepraktické, šošov-
ky môžu spôsobiť oveľa väčšie starosti. Z dlhodobého hľadiska
šošovky bránia vyživovaniu našej rohovky, následkom čoho do
nej začnú prerastať cievy, ktoré Vám v budúcnosti môžu spôso-
biť nemalé zdravotné ťažkosti. V prípade, že sa i napriek tomu roz-
hodnete kontaktné šošovky využívať, mali by ste ich určite meniť
každý deň, respektíve používať ich iba pri činnostiach, kedy sú pre
Vás naozaj nevyhnutné, napr. pri športe. V takomto prípade šošov-
ky pred stavujú určité riziko. Ak radi plávate
v bazénoch a jazerách, šošovky vôbec ne-
odporúčame. Práve pod šošovkami sa môžu
zachytiť mikroorganizmy žijúce vo vode, ná-
sledkom čoho môže na oku vzniknúť rohov-
kový vred. Výnimkou sú morská voda re-
spektíve bazén so slanou vodou. Šošovky by
sme však nemali nosiť ani počas sprchova-
nia, keďže spomínané mikroorganizmy sú
podľa najnovších štúdií prítomné už aj vo
vode „z kohútika“.
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Je dobre známe, že stres ovplyvňuje chod celého nášho tela. Po-
kiaľ naše oči prežívajú náročné chvíle na dennej báze, nesmieme
zabúdať na to, že spotrebúvajú obrovské množstvá výživných lá-
tok. Vitamíny, minerály a antioxidanty sú pre náš zrak nesmierne
dôležité, mali by sme preto dbať na ich pravidelný príjem. Výži-
vné látky sa však dopĺňajú naozaj jednoducho. Surová zelenina
a ovocie, špeciálne mrkva a pomaranče sú rozhodne pre oči pro-
spešné. Naše oči ocenia aj prísun luteínu, ktorý sa často ukrýva
napríklad v zelenej listovej zelenine.      
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