
OČNÍ KLINIKA FNO - SEZNAM ZKRATEK
AC IOL předně komorová nitrooční čočka
ACR arteria centralis retinae
add adice
AION přední ischemická neuropatie optiku
AM arteficiální mydriáza
ARM autorefraktometer
ARMD věkem podmíněná makulární degenerace
AT nitroční tlak měřený aplanačním tonometrem
BM biomikroskopicky
BRAO uzávěr větve centrální sítnicové artérie
BRVO uzávěr větve centrální sítnicové vény
c/d, cd- poměr průměru exkavace k průměru papily zrakového nervu
cc s korekcí
CME cystoidní makulární edém
CNV choroidální neovaskulární membrána
CRAO uzávěr centrální sítnicové artérie
CRVO uzávěr centrální sítnicové vény
CSME klinicky signifikantní makulární edém
ct cizí těleso
D dioptrie
DCT dynamická konturní tonometrie
Dcyl ax dioptrie cylindrická v ose
DLEK deep lamellar endothelial keratoplasty
DNQ dolní nasální kvadrant
DR diabetická retinopatie
DSAEK descement stripping and automated endothelial keratoplasty
Dsf dioptrie sférická
DTA dolní temporální arkáda
DTQ dolní temporální kvadrant
DTV dolní temporální véna
ERM epiretinální membrána
F fundus
FAG flurescenční angiografie
FAKO fakoemulzifikace 
FDDT fluorescein dye disappearance test
GDx Glaucoma diagnostics
HNA horní nasální arkáda
HNQ horní nasální kvadrant
HNV horní nasální véna
HTA horní temporální arkáda
HTQ horní temporální kvadrant
HTV horní temporání véna
ICG indocyanínová angiografie
IOL nitrooční čočka ( intraocular lens)
J.č. Jaeger číslo
jkn jiná korekce nelepší
KCS Keratoconjunctivitis sicca
KČ kontaktní čočka
kn korekce nelepší
LASEK laser epithelial keratomileusis
LASIK laser in situ keratomileusis
LFK laserová fotokoagulace
LI laserová iridektomie
LTK laserová termokeratoplastika
ME makulární edém



MH makulární díra
MM makulární mřížka
MRExt. musculus rectus externus
MRI musculus rectus inferior
MRInt. musculus rectus internus
MRS musculus rectus superior
NAION nearteritická přední ischemická neuropatie optiku
nat bez korekce (naturálně)
Nd YAG neodynium-doped yttrium aluminium garnet
NPDR neproliferativní diabetická retinopatie
NT/NOT nitroční tlak
NV neovaskularizace
NVD neovaskularizace na papile zrakového nervu
NVE neovascularisatio Elsewhere
NVI neovalarosation of the iris
OCT optická koherentní tomografie
OK Oční klinika
OPA oční pulzní amplituda
oph oftalmoskopicky
PACG glaukom s uzavřeným úhlem
PC IOL zadněkomorová nitrooční čočka
PD průměr papily zrakového nervu ( papila diameter)
PDR proliferativní diabetická retinopatie
PDT fotodynamická terapie
PEX sy pseudoexfoliační syndrom
PK přední komora
PKP perforující keratoplastika-transplantace rohovky
POAG glaukom s otevřeným úhlem
PPV pars plana vitrektomie
PRK fotorefrakční keratektomie
PRP panretinální fotokoagulace
RAPD relativní aferentní pupilární defekt
RNFL vrstva retinálních nervových vláken
RNI ramus nasalis inferior
RNS ramus nasalis superior
ROP retinopatie nedonošených, retinopathy of prematurity
RTI ramus temporalis inferior
RTS ramus temporalis superior
sen. senilní
sl. slabě
SLT selektivní laserová trabekuloplastika
SO silikonový olej
V OD vidění (visus) pravým okem
V OS vidění (visus) levým okem
V OU vidění (visus) oběma očima
VCR vena centralis retinae
VEP zrakové evokované potenciály
VPMD věkem podmíněná makulární degenerace
z.p. zadní pouzdro
ZP zorné pole


