
 
 

   

HOYA Vision Care publikuje wyniki pionierskiego sześcioletniego 

kontynuacyjnego badania klinicznego dotyczącego stosowania soczewek 

okularowych MiYOSMART 

Wyniki badań wskazują na utrzymującą się długotrwałą skuteczność soczewek w zakresie 

spowalniania progresji krótkowzroczności u dzieci     
 

BANGKOK – 5 maja 2022 r. – Firma HOYA Vision Care, lider w zakresie innowacyjnych 

technologii optycznych, opublikowała wyniki sześcioletniego kontynuacyjnego badania klinicznego, 

dotyczącego swoich nagradzanych soczewek okularowych MiYOSMART, wykorzystujących 

technologię D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments) podczas konferencji Stowarzyszenia 

na rzecz Badań nad Wzrokiem i Okulistyki (Association for Research in Vision and Ophthalmology, 

ARVO) odbywającej się w 2022 r. w Stanach Zjednoczonych, w Denver w stanie Kolorado. Wyniki 

uzyskane w ramach najdłużej trwającego badania dotyczącego soczewek okularowych do kontroli 

krótkowzroczności zostały przedstawione przez prof. Carly Lam z Centrum Badań nad 

Krótkowzrocznością (Centre for Myopia Research) Politechniki w Hongkongu (Hong Kong 

Polytechnic University), która prowadziła badanie.   

Wyniki sześcioletniego badania klinicznego przeprowadzonego z udziałem 90 dzieci z Azji, 

dotyczyły oceny progresji krótkowzroczności u dzieci noszących soczewki okularowe MiYOSMART 

firmy HOYA Vision Care. Wyniki te stanowią uzupełnienie poprzedniego trzyletniego badania 

kontynuacyjnego1. Było ono przedłużeniem dwuletniego randomizowanego badania z grupą 

kontrolną2, którego wyniki opublikowano w czasopiśmie British Journal of Ophthalmology, 

przedstawiając mocne dowody na skuteczność tych soczewek w zakresie spowalniania progresji 

krótkowzroczności u dzieci w wieku 8–13 lat.  Rezultaty uzyskane w ramach sześcioletniego badania 

kontynuacyjnego dowiodły, że działanie soczewek okularowych MiYOSMART w zakresie kontroli 

krótkowzroczności utrzymuje się w czasie w przypadku dzieci noszących te soczewki. Potwierdzono 

również, że u pacjentów, którzy przestali nosić soczewki okularowe MiYOSMART, nie występuje 

tzw. efekt odbicia względem początkowej progresji krótkowzroczności podczas dwuletniego 

randomizowanego badania z grupą kontrolną ani w porównaniu z populacją ogólną. 

„To sześcioletnie badanie kliniczne soczewek okularowych MiYOSMART, będące jak dotąd 

najdłuższym przeprowadzonym badaniem dotyczącym soczewek okularowych do kontroli 

krótkowzroczności, wykazało utrzymywanie się w czasie działania w zakresie spowalniania progresji 

krótkowzroczności, a to ekscytująca wiadomość” – stwierdza Natalia Vlasak, Global Head of Medical 

and Scientific Affairs w HOYA Vision Care. „Badanie to przyniosło również odpowiedź na inne 

kluczowe pytanie, zadawane przez specjalistów ochrony wzroku, dotyczące efektu odbicia 



 
 

w przypadku tych soczewek. Bardzo cieszy nas fakt, że badanie dowiodło, iż w przypadku 

zaprzestania stosowania soczewek MiYOSMART efekt odbicia nie występuje.” „Celem HOYA 

Vision Care jest bycie liderem w opracowaniu bezpiecznej i skutecznej metody postępowania 

z narastającym problemem, jakim jest krótkowzroczność u dzieci” – dodaje. 

Wprowadzone w 2018 r. na rynek światowy soczewki okularowe MiYOSMART, zostały opracowane 

we współpracy z Politechniką w Hongkongu w celu kontrolowania postępu krótkowzroczności, która 

stanowi coraz większy problem zdrowotny na świecie, a eksperci branżowi przewidują, że do 2050 r.3 

będzie on dotyczyć prawie 50% światowej populacji. Soczewka wykorzystuje technologię D.I.M.S., 

zapewnia dzieciom ostre widzenie i wygląda jak standardowa soczewka okularowa.  Od 2018 r. 

z zalet soczewek okularowych MiYOSMART skorzystało już milion pacjentów w ponad 30 krajach4.  
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4 Na podstawie liczby soczewek sprzedanych przez Hoya – dane sprzedażowe wg stanu na luty 2022 r. Wyniki 

mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. 

ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRODUKTU – soczewka MiYOSMART nie została dopuszczona 

do stosowania w kontroli krótkowzroczności we wszystkich krajach, w tym w Stanach 

Zjednoczonych, i nie jest obecnie dostępna w sprzedaży we wszystkich krajach, w tym w Stanach 

Zjednoczonych. 
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Od ponad 60 lat HOYA Vision Care jest światowym liderem innowacji w dziedzinie technologii 

optycznych. Jako producent najwyższej jakości soczewek okularowych, HOYA kontynuuje 

wprowadzanie innowacji w technologii optycznej w celu znalezienia najlepszych rozwiązań dla 

specjalistów ochrony wzroku. Firma dostarcza soczewki okularowe w 52 krajach, zatrudniając ponad 

18 000 pracowników w 45 laboratoriach na całym świecie.                                  

 


