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As a start-up, MEDICEM focuses on R&D and commercial proof-ofconcept in the domain of medical devices
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Bioanalogická hydrogelová
intraokulární čočka

WIOL-CF® je hydrogelová nitrooční
čočka, která kombinuje použití vlastního,
hydrogelového materiálu (WIGEL) se
specifickým optickým designem.*

WIOL-CF® určena k implantaci do zadní
komory oka a umožňuje současnou
korekci šedého zákalu (katarakty) a
stařecké vetchozrakosti (presbyopie).

* WIOL-CF umožňuje vidění na všechny vzdálenosti, čímž koriguje presbyopii (ztrátu schopnosti akomodace oka), usnadňje diagnostiku a léčbu nemocí sítnice,
vykazuje minimum rušivých optických jevů, výborné vidění za zhoršených světelných podmínek. WIOL-CF je zdravotnický prostředek, který již byl uveden na trh,
byl implantován více než cca 12 000 pacientů.

Vyrábíme bioanalogickou intraokulární čočku v maximální možné
míře napodobující vlastnosti přirozené lidské čočky
Srovnání přirozené čočky, WIOL-CF a běžné intraokulární čočky
Natural
Crystalline Lens
(NCL)
Ø approx. 9.5 mm
area approx.
71 mm2

WIOL-CF
Ø 8.9 mm
area 62 mm2

Ø 5-6 mm
opt. area
20 mm2

Výzvy současné oční chirurgie

Jak pro daného pacienta vybrat správnou optickou
mohutnost čočky?
 Teoreticky by to mělo jít snadno vypočítat, je třeba jen
oko důkladně změřit, ale neznáme a nikdy nebudeme
znát přesnou polohu IOL…
Jak předem poznat, zda si pacient zvykne na korekci
presbyopie, např. na bifokální intraokulární čočku?

a snažíme se dále reagovat na potřeby pacientů i chirurgů:
Nejčastější důvody nespokojenosti a případné re-operace - výměny čočky
pacient si
nezvykne
na
vlastnosti
čočky

nesprávná
optrická
mohutnost
implantované
čočky

jen poměrně malý počet z
celkových 40%
nespokojených pacientů si
nechá intraokulárních čočku
vyměnit, ale…

… nedaly by se některé
vlastnosti čoček upravovat
bez operace přímo v oku?
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Ve spolupráci s University of Rochester jsme ukázali, že optickou mohutnost
naší hydrogelové čočky je možné měnit pomocí fs laseru
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Laser writing to material G based on results from Gandara-Montano, G. A., Stoy, V., Dudič, M., Petrák, V., Haškovcová, K., & Knox, W. H. (2017). Large optical phase shifts in
hydrogels written with femtosecond laser pulses: elucidating the role of localized water concentration changes. Optical Materials Express, 7(9), 3162-3180.

Highly localized change of refractive index was demonstrated
Continuously written rectangular area in a Medicem hydrogel1
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A continuously written rectangular area has steep, well defined edges. Preservation of details in raster image written1 to a
Medicem hydrogel using point by point exposure shows that the RI change remains spatially localized with no proximity effect.3
1)
2)
3)

Laser writing experiment conducted at CEITEC, Brno, Czech Republic. Conditions: material G, laser wavelength 700 nm, scan speed 6 mm/s, lens 20X, NA 0.5, Characterization: Coherence-controlled holographic
microscope.
Laser writing experiment conducted at ISI CAS, Brno, Czech Republic. Conditions: material L, laser wavelength 780 nm, power 155 mw, lens 100X, NA 1.25, exposure 50 μs per voxel. Voxel spacing 200 nm.
Characterization: Phase contrast microscopy.
Proximity effect is a random and uncontrollable variation between closely spaced larger features.

Na čem ještě pracujeme ve výzkumu a vývoji?
• Vývoj metod pro charakterizaci materiálů, materiálů opracovaných fs
laserem a intraokulárních čoček korigujících presbyopii

Phase map

• Vývoj vlastního ray-tracing SW uzpůsobeného pro potřeby vepisování
optických elementů do intraokulárních čoček a simulace jejich
vlastností
• Vývoj nových hydrogelových materiálů pro intraokulární čočky

• Optický design nové generace intraokulárních čoček korigujících
presbyopii
• Vývoj implantačních metod

• Design klinických studií intraokulárních čoček
• Validace designu zdravotnických prostředků
• Vývoj výrobních procesů

Ray tracing simulation

K práci využíváme řadu nejrůznějších experimentálních metod

Mikroskopie, interferometrie,
optická lavice, optické analyzátory,
aberometr,
spektrometry (UV/Vis+FT IR),
reometr,
DSC, HPLC, GC,
titrátory,
elementární analýza, …
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Naše laboratoře

V nadcházejících měsících začneme rozšiřovat náš R&D tým
pracující na femtoIOL projektu a hledat šikovné fyziky…
Co Vás čeká ?
 Vybudování nové aparatury na modifikaci indexu lomu
hydrogelových vzorků pomocí femtosekundového laseru
 Vývoj hydrogelových materiálů vhodných pro modifikaci indexu
lomu pomocí fs laseru a jejich charakterizace
 Optimalizace procedury z hlediska optické kvality
modifikovaných struktur
 … a další postupné kroky vedoucí k aplikaci přímo v oku pacienta
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Co nabízíme a co požadujeme?
Nabízíme:

Požadujeme:

 Zajímavou, interdisciplinární a všestrannou práci ve výzkumu a
vývoji nebo ve výrobě se zaměřením na chemii a biomedicínu

 Úplné vysokoškolské (bakalářské, magisterské nebo doktorské)
vzdělání fyzikálního, chemického, biomedicínského nebo
technického směru

 Příležitost pracovat ve firmě s technologicky špičkovými
produkty

 Anglický jazyk alespoň na úrovni B1 evropského rámce

 Kompetitivní platové ohodnocení

 Zájem o týmovou práci (téměř vše děláme v týmu)

 Možnost profesionálního růstu společně s rozvíjející se firmou

 Všestrannost (úzká specializace se v malé firmě příliš neuplatní)

 Dynamický a přátelský tým

 Samostatnost a zároveň schopnost rozpoznat vlastní limity

 Možnost studia při zaměstnání pro některé pozice

 Zájem se dále rozvíjet a zlepšovat a pomáhat v rozvoji ostatním

Výběrové řízení může trvat i celý den a v závislosti na obsazované pozici může obsahovat: ústní pohovory (2-4),
konverzační ověření znalosti angličtiny, případové studie z oblasti vývoje, diskuzi nad odborným článkem, prezentaci
vlastní práce, prezentaci předem zadaného úkolu, diskuzi s potenciálními budoucími spolupracovníky, praktickou
zkoušku, teoretický písemný test, test logického uvažování, …
12

Laboratoře a výrobní prostory MEDICEM v Kamenných
Žehrovicích (okres Kladno)

www.medicem.com
MEDICEM Institute, s.r.o.
Karlovarská třída 20
273 01 Kamenné Žehrovice
MEDICEM Technology, s.r.o.
Karlovarská třída 20
273 01 Kamenné Žehrovice
Kontakty:
Martina Plisová (ředitelka výzkumu a vývoje)
martina.plisova@medicem.com

Jana Naňková (HR & operations)
Vinohradská 230, 110 00 Praha 10 – Strašnice
jana.nankova@medicem.com
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