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Od roku 1951, kdy jsme v Japonsku provedli první studii o kontaktních 
čočkách, fi rma SEED neustále pracuje na vývoji a zlepšování kvality svých 
výrobků a stala se jedním z klíčových hráčů ve svém oboru. Kromě kontaktních 
čoček jsme rozvinuli svoji ak  vitu v dalších oblastech zdravotnických 
prostředků, jako jsou roztoky na péči o kontaktní čočky, brýlové obruby 
a intraokulární čočky. 

Sázíme semínka (angl. seed) do země a pak sklízíme bohatou úrodu, která 
přináší užitek mnoha lidem. Jak velké stromy vyrostly ze semínek zasetých 
před více než 60 lety? Firma SEED se nejprve soustředila na výrobu kvalitních 
čoček pro japonské uživatele a postupně rozšiřuje svoji ak  vitu do zahraničí. 
Naší vlajkovou lodí jsou čočky řady Pure z originálního materiálu, které pokrývají 
korekci všech základních očních vad – myopii, hypermetropii, as  gma  smus, 
presbyopii a které jsou oblíbené pro svou op  ckou kvalitu a snadné nasazování.

Na vývoji kontaktních čoček dále pracujeme a ve spolupráci s dalšími 
fi rmami připravujeme nové progresivní typy čoček, jako například čočky pro 
orthokeratologii nebo čočky EDOF (extended depth of focus) pro uživatele 
s pokročilou presbyopií.

V současnos   dodáváme čočky SEED do 30 států prostřednictvím svých 
poboček a smluvních partnerů. V posledních letech rozšiřujeme svoje ak  vity 
v Evropě. V roce 2018 jsme navázali spolupráci s britskou společnos   Contact 
Lens Precision Laboratories Ltd, která pracuje v oboru 50 let, a propojili jsme 
se s ní. V březnu 2019 jsme investovali do významné německé společnos   
Wöhlk Contactlinsen GmbH, získali jsme v ní rozhodující podíl a stala se tak 
naší konsolidovanou evropskou pobočkou. 

Přeji si, abychom mohli neustále naplňovat požadavky našich zákazníků 
na celém světě díky bezpečným a profesionálně vyvinutým, vyrobeným 
a distribuovaným kontaktním čočkám v japonské kvalitě.

 Masahiro Urakabe
 Prezident a výkonný ředitel
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Slovo prezidenta společnosti SEED
Od založení fi rmy v roce 1951 zlepšujeme Váš zrak pomocí japonské kvality



Čočky řady SEED 1dayPure moisture 

byly vyvinuty jako nejmodernější 

jednodenní čočky, jejichž jedinečnou 

vlastnos   je dlouhodobé udržení 

vlhkos   očního prostředí.
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(Zdroj: 
SEED Co., Ltd. 
Target: Daily 
disposable contact 
lens wearers 
in Japan, 
515 respondentů) 
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Propustnost kyslíku

Odolnost pro   usazeninám

Jaké jsou výhody nošení jednodenních kontaktních čoček?

Označení SIB vzniklo jako zkratka z SEED Ionic Bond 
(iontová vazba), které označuje materiál obsahující 
jak pozi  vní, tak nega  vní ionty. Čočky z tohoto 
originálního SIB materiálu jsou biokompa  bilní, mají 
vysoký obsah vody a díky vyváženému elektrickému 
náboji odpuzují prach i nečistoty.

Zwi  eriontový materiál SIB je originální hybridní materiál vyvinutý 
fi rmou SEED. Spojuje v sobě výhodné vlastnos   neionogenního materiálu, 
který je stabilní a vysoce rezistetní vůči depozitům, s vysokým obsahem vody, 
který čočkám propůjčuje vysokou propustnost pro kyslík.

„SIB“ – zwitteriontový materiál

Stabilizováno 
pomocí iontových 

vazeb



Voda v kontaktních čočkách se vyskytuje ve dvou 
formách – jako volná, která se snadno odpařuje, a jako 
vázaná s nižším odparem. SIB materiál díky obsahu 
hydrofi lních kladně a záporně nabitých iontů váže 
vodu více a pevněji než jiné aniontové vysokobotnavé 
materiály. Odpařování vody z čoček SEED 1dayPure 
z SIB materiálu je proto pomalejší než u čoček o stejném 
obsahu vody z jiných běžných aniontových materiálů.
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Udržení vlhkosti

Velká rezistence proti usazeninám

I přes vysoký obsah vody čočky velmi dobře drží svůj tvar. Středovou tloušťkou čočky 0,07 mm (-3,00 D) se řadí mezi nejtenčí 
jednodenní čočky s vysokým obsahem vody a vysokou transmisibilitou pro kyslík 42,9. * Tato hodnota je dostatečná pro 
přiměřené zásobování oka kyslíkem.
 * Torické čočky mají transmisibilitu 27,3.

Vysoká propustnost kyslíku

Čočky řady SEED 1dayPure moisture obsahují UV absorbér, který omezuje propustnost pro škodlivé UV záření.

S UV fi ltrem

Iontový materiál 
s vysokým 

obsahem vody

Polymerní řetězce

SIB zwi  eriontový materiál

Volná voda: molekuly vody mohou volně 
migrovat v polymerní sí  

Vázaná voda: molekuly vody, které jsou vázané 
k polymeru, a proto nemohou migrovat

Znázornění tvorby depozit

Běžný iontový materiál
Nega  vní iontové skupiny se silně odpuzují 
a způsobují, že povrch čočky je záporně 
nabitý. Kladně nabité součás   slz, například 
proteiny, jsou k čočce přitahovány a usazují 
se na ní. 

Zwitteriontový materiál SIB
Obsahuje stejné množství kladně i záporně 
nabitých skupin, takže povrch je elektricky 
neutrální. Proteiny nesoucí kladný 
nebo záporný náboj tak nejsou k povrchu 
přitahovány.

I když zwitteriontový materiál SIB má iontovou strukturu a vysoký obsah vody, 
odpuzuje proteiny, které by mohly tvořit depozita.

Schéma  cký nákres čočky Schéma  cký nákres čočky

Znázornění volné a vázané vody v čočce
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Kyselina alginová je přírodní zvlhčovací prostředek na 
bázi polysacharidů, který se získává extrakcí z mořských 
řas wakame rodu Phaeophyceae. Tento přírodní polymer 
s hydrofi lními vlastnostmi je přidáván do roztoku používaného 
při balení čoček. Díky němu se udržuje v oku přirozené vlhké 
prostředí a slzy čočku rovnoměrně pokrývají. 

Přírodní polymer kyselina alginová 

Tajemství zvlhčujícího efektu

SEED 1dayPure moisture jsou jednodenní kontktní čočky 
vyvinuté s maximálním důrazem na zvlhčující efekt.

Vyrobeno 
v Japonsku

kyselina alginová

zvlhčuje 
povrch očí

Krabička

Hybridní materiál Parametricky 
adaptabilní design

32 čoček 
v krabičceUV fi ltr

špičková 
výrobní 

technologie

kompaktní 
a prak  cké 

zavírání

zwi  eriontový 
materiál SIB

zajišťuje 
pohodlné 

nošení

opro   jiným 
značkám obsahuje 

krabička 
2 čočky navíc

kontaktní čočka 
omezuje přístup 

škodlivého 
UV záření
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Vnitřní 
část okraje 
je mírně 
zkosena

Díky parametricky adapta bilnímu 
designu jsou čočky SEED 1dayPure 
moisture mimořádně pohodlné, 
mají na oku přiměřený 
pohyb, nelepí se na rohovku 
a nedráždí víčka.

Parametricky adaptabilní design
kontaktních čoček je založen na
dvou principech:

- pro každou dioptrickou 
hodnotu je individuálně 
vypočtena středová tloušťka 
i zakřivení

- op  malizace tvaru okraje 
a jeho tloušťky

Detailní tvar okraje

Principy konstrukce okrajové části čoček

Op  cká zóna OZ

Střední (přechodová) zóna SZ konec SZ

konec OZ

Velikos   op  cké, střední a okrajové 
zóny jsou proměnné a jejich vhodnou 
kombinací je udržována tloušťka čoček 
na op  mální hodnotě.

Průměr op  cké zóny je 
zmenšený, středová zóna 
je větší a směrem ke kraji 
se mírně rozšiřuje, šířka 
okrajové zóny je zvětšená

Průměr op  cké zóny je 
zmenšený, středová zóna 
je rozšířena a směrem kraji 
se mírně ztenčuje, šířka 
okrajové zóny je zmenšená

Střední dioptrie

Vyšší dioptrie

Nízké dioptrie

-3,25 D až -6,00 D 

-3,00 D a vyšší

nižší než -6,50 D

konec OZ

konec OZ

konec OZ

konec SZ

konec SZ

konec SZ

Pro každou dioptrickou hodnotu jsou 
všechny rozměry navrhovány s přesnos   na 
mikrometry a přechody mezi jednotlivými 
oblastmi jsou pečlivě vyhlazeny.

Ve srovnání s jinými druhy čoček je 
okrajová část, která má rozhodující vliv 
na snášenlivost, u čoček SEED 1dayPure 
moisture o 30 % tenčí. Navíc je vnitřní 
část okraje zkosena.

Běžně používaný design čoček
Design SEED 1dayPure moisture

Parametricky adaptabilní design
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Firma SEED má na střeše instalovanou fotovoltaickou elektrárnu, která produkuje čistou 
elektrickou energii. Rovněž využívá systém hospodaření s energií (FEMS), díky kterému šetří 
spotřebu energie a minimalizuje množství technologického odpadu.

Při výrobě měkkých kontaktních čoček je vysoká spotřeba čisté vody. Vybudovali jsme čis  cí stanici, 
díky které recyklujeme odpadní vodu, a  m jsme dosáhli významné úspory ve spotřebě vody.
Celý výrobní závod využívá šetrné technologie, jako např. recyklaci výrobních odpadů. Firma rovněž 
podporuje různé ak  vity na zachování globálního životního prostředí.

Všechny výrobní procesy kontaktních čoček SEED 1dayPure moisture jsou 
kontrolovány laboratoří SEED v Kounosu. Permanentní kontrola výrobního procesu 
zaručuje, že kontaktní čočky SEED poskytnou očím 
maximální bezpečnost. Firma SEED si uvědomuje svoji 
zodpovědnost za životní prostředí a dbá, aby celý výrobní 
proces byl ekologický a nezatěžoval životní prostředí. 

Uživatelsky přívětivé balení

Špičková kvalita z Japonska

Moderní a ekologický výrobní závod

Úsporné využití energie

Snížená spotřeba vody

Pro snadnější rozlišení lícové a rubové strany, 
bezpečnější nošení a větší uživatelské pohodlí jsou 
čočky opatřeny značkami.

Značení čoček

Krabičku lze snadno otevřít a opět uzavřít s  skem středu krabičky.

Uzavíratelná krabička

Čočky SEED 1dayPure moisture jsou baleny po 32 blistrech v jedné 
krabičce. Dvě čočky navíc představují zvláštní bonus opro   jiným 
jednodenním čočkám, které bývají baleny jen po 30 kusech.

32 čoček v jedné kabičce



Ofi ciální distributor pro Českou a Slovenskou republiku

Parametry čoček

Fyzikální vlastnosti materiálu

Optické parametry

Režim nošení jednodenní kontaktní čočky

Skupina podle FDA skupina IV

Materiál 2-HEMA, nega  vně nabitý monomer, pozi  vně nabitý monomer, MMA, EGDMA

Manipulační zabarvení  alocyanin

Barva světle modrá

UV absorbér benzotriazol

Permeabilita pro kyslík 30.0 x 10-11 (cm2/sec) (mL02 /(mL x mmHg))

Transmisibilita pro kyslík 42.9 x 10-9 (cm/sec) (mL02 /(mL x mmHg)) (-3.00 D)

Index lomu 1.406

Propustnost viditelného světla 98%

Obsah vody 58%

Výrobní metoda odlévání do forem

Zakřivení zadní plochy 8.80 mm

Rozsah dioptrií

+8.00 D až +5.50 D (po 0.50 D)

+5.00 D až +0.50 D (po 0.25 D)

±0.00 D

-0.50 D až -6.00 D (po 0.25 D)

-6.50 D až -16.00 D (po 0.50 D)

Průměr 14.2 mm

Středová tloušťka 0.07 mm (pro -3.00 D)

Značení čoček oboustranný  sk 1Pure a 880

Balení po 32 blistrech v krabičce

Abychom zajis  li maximální kvalitu kontaktních čoček, propouš  me do distribuce 
pouze pečlivě prověřené výrobky za využi   nejpřísnějšího systému řízení kvality. 
Pro sledování produkce i distribuce jsou využívány iden  fi kační značky a QR kódy 
na obalech, které umožňují plnou sledovatelnost čoček. 

Výroba probíhá podle cer  fi kovaného systému jakos   podle mezinárodně 
uznávané normy ISO 13485 pro řízení kvality zdravotnických prostředků. 

Systém řízení kvality je uplatňován v celé fi rmě SEED včetně laboratoře v městě 
Kounosu. Cer  fi kační společnos   je renomovaná společnost SGS, UK.

Tyršova 45 | 339 01 Klatovy | www.wilens.cz | info@wilens.cz | tel.: +420 376 317 484

Vysoká úroveň kontrolního procesu 
a systému řízení kvality


