
 
 

„DESATERO“ ZACHÁZENÍ S BRÝLEMI 

 
Používejte vždy nepoškozené, čisté brýle. Při čelním pohledu sedí brýle na obličeji rovně a stranice  
na spáncích netlačí, sedla kovových obrub sedí na nose celou plochou, u plastových obrub nosník 
kopíruje tvar nosu po celé ploše. Horní rámeček obrub je nad očima, spodní hrana se nedotýká tváří. 
Stranice jsou ohnuty za ušima tak, aby netlačily a brýle nepadaly. 

Brýle sundávejte a nasazujte oběma rukama – při manipulaci jednou rukou se brýle deformují, mohou 
se zlomit v nosníku nebo ve spoji očnice a stranice, stranice se může vylomit z kloubu. Může také dojít 
k vyštípnutí skel. Brýle se mohou častěji uvolňovat ve stranicicích. 

Uchovávejte brýle v pevném pouzdru, ve kterém brýle sedí pevně – volný pohyb může poškrábat skla. 
Brýle ukládejte do vhodného pouzdra tak, aby skla nebyla v kontaktu s nevypolstrovanými částmi 
pouzdra. Pouzdro je třeba obměnit, pokud je ve stavu, který může poškrábat nebo jinak poškodit brýle. 

Zabraňte kontaktu s drobnými pevnými částicemi (mořskou solí, pískem…) a s chemickými přípravky 
(lak a barva na vlasy, líh…) – ty poškozují povrchové úpravy brýlových čoček i obrub (popraskání, 
naleptání…). Při barvení vlasů brýle uschovejte nebo minimálně stranice obalte. Poškození povrchové 
úpravy brýlových čoček i obrub je nevratné. 

Nevystavujte brýle vysokým teplotám a velkým teplotním změnám (interiér auta v létě, sauna, 
grilování, pára při vaření, horko při otevření rozpálené trouby…) – tyto vlivy způsobují, že jednotlivé 
povrchové vrstvy skel se různě roztahují a mohou se postupně potrhat či popraskat, což naruší 
pohodlné vidění. Popraskání povrchové úpravy nelze opravit. 

Brýle nikdy nečistěte nasucho! Jedenkrát denně brýle umyjte vlažnou vodou s jarem. Opláchnete tak 
prach, mastnotu a jiné nečistoty z povrchu čoček. Proudem vody očistíte obvodové drážky a fazety 
skel, sedýlka, koncovky, šroubky atd. Doporučujeme občas používat domácí čističku. K čištění brýlí 
během dne používejte čisticí roztoky na brýle ve spreji. K usušení brýlových skel používejte 
mikrovláknové utěrky. Aby samotná utěrka nebyla původcem poškrábání, je nutné ji občas vyměnit. 

Na čištění brýlí nedoporučujeme jednorázové vlhčené utěrky – špína z brýlí se nesmyje, pouze se 
rozetře do stran a uschne v drážkách, kolem šroubků a sedel. Chemické složení může poškodit brýlové 
čočky. 

Při mytí a sušení brýlí držte obruby za hrany očnic – pokud obruby držíte za stranice, vzniká tlak  
na skla, brýle mohou uvolnit nebo zlomit ve stěžejce nebo nosníku, skla vrtaných brýlí mohou 
naprasknout mezi šroubky a drážkou. 

Dětské brýle udržujte vždy v perfektní kondici – dětský zrak se vyvíjí a je nutné, aby brýle 
zprostředkovaly správnou korekci zraku. 
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