
VARILUX
NÁVOD A TIPY NA PŘIZPŮSOBENÍ 

PROGRESIVNÍCH ČOČEK

PRO ODBORNÍKY



02

Jsme velmi rádi, že vám můžeme představit tuto příručku, 
která shromažďuje zásadní pravidla pro úspěšnou adaptaci 
progresivních brýlových čoček.

Tento ucelený návod zahrnuje všechny etapy péče o vaše presbyopické 
zákazníky, a to od vašeho prvního kontaktu až po předání brýlí. 
 
Věříme, že vám tato příručka poslouží při každodenní praxi, a dopomůže 
vám k větší dokonalosti při měření a zpracování progresivních brýlových 
čoček a zaručí plnou spokojenost vašeho zákazníka. 
 
Bez váhání se k této příručce vracejte!

VÍTEJTE
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TYP BRÝLOVÝCH ČOČEK
  ∆  Typ brýlových čoček, které zákazník 
používal: na dálku, na blízko, na střední 
vzdálenost, bifokální, progresivní 
(značka a typ brýlových čoček).

  ∆  Charakteristiky: materiál, vrstvy…

JAK ČASTO A K JAKÝM ÚČELŮM 
ZÁKAZNÍK BRÝLE POUŽÍVÁ 
  ∆  Zákazník brýle používá trvale 
nebo jen občas?

  ∆  Na jakou vzdálenost?
  ∆ Jako pracovní?

SPECIFICKÉ POŽADAVKY
  ∆   Zaměstnání, koníčky, trávení 
volného času  

  ∆ Potřeba ostrosti vidění
  ∆ Potřeba zorného pole

ANALÝZA PŘEDCHOZÍCH ČOČEK
  ∆   Změřte korekci stávajících brýlových 
čoček: sféru, cylindry, osu, adici 
a případné prizma.

  ∆   Zjistěte datum, od kdy nosí zákazník 
stávající brýle.

  ∆   Do jaké míry splňují stávající brýlové 
čočky nároky na korekci: změřte 
ostrost vidění do dálky a na blízko. 

Zjistěte důvody, které vedou zákazníka 
k výměně brýlových čoček, a ověřte si 
nutnost takových důvodů. 

Jaké čočky nosil 
zákazník dříve1

Jaké jsou potřeby 
zákazníka2

1
POCHOPENÍ POTŘEB ZÁKAZNÍKA
PRVNÍ KROKY JSOU DŮLEŽITÉ PRO SPRÁVNÝ 
VÝBĚR BRÝLOVÝCH ČOČEK
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JESTLIŽE ROZDÍL DOSÁHNE VÍCE NEŽ…

  ∆  0,75 D sférické hodnoty
  ∆  0,50 D cylindrické hodnoty
  ∆  10° v ose
  ∆ 0,75 D v adici

… OVĚŘTE SI, ZDA JE TAKOVÁ ZMĚNA 
NUTNÁ, A PŘESVĚDČTE SE, JAK 
ZÁKAZNÍK BUDE BRÝLOVÉ ČOČKY 
S NOVÝMI HODNOTAMI SNÁŠET.  

Případné stížnosti na staré brýle by měly 
být v souladu s tím, jak se vyvíjí předpis 
nových brýlí.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze 
orientační a mohou být v případě nutnosti 
pozměněny.  

*  Adice od 2,50 do 3,50 by neměla být téměř nikdy 
použita.

VĚK  ADICE

44 let 
47 let 
49 let 
51 let 
54 let 
58 let 
63 let 
67 let 
70 let 
75 let 
80 let

 1,00 D 
 1,25 D 
 1,50 D 
 1,75 D 
 2,00 D 
 2,25 D 
 2,50 D 
 2,75 D* 
 3,00 D* 
 3,25 D* 
 3,50 D*

Porovnejte novou korekci 
s korekcí stávajících čoček1

Porovnejte hodnoty adice 
s doporučenými normami 
podle tabulky2

ANALÝZA PŘEDPISU
POMŮŽE VÁM VYHNOUT SE NEŽÁDOUCÍM VÝSLEDKŮM2



08

ROZPOZNÁNÍ NEDOSTATEČNĚ 
KORIGOVANÉ HYPERMETROPIE

Nedostatečně korigovaná hypermetropie 
je často příčinou příliš vysoké hodnoty 
adice, protože na ní přímo závisí hodnota 
adice.

 > Červenozelený test pro vidění do dálky
Jestliže při vyšetření zjistíme u zákazníka 
preferenci čtení textu na zeleném 
pozadí a jestliže zákazník znaky na 
červeném pozadí vnímá rozmazaně, 
jedná se s velkou pravděpodobností 
o nedostatečně korigovanou 
hypermetropii.  

 > Zvýšení dioptrické hodnoty 
o + 0,50 D

Přidejte brýlové čočky s optickou 
mohutností + 0,50 D před čočky korigující 
vidění do dálky a požádejte zákazníka, aby 
se podíval do dálky. Jestliže jeho ostrost 
vidění zůstane stejná, nebo se dokonce 
ještě zlepší, jedná se pravděpodobně 
o nedostatečně korigovanou 
hypermetropii.

Při vidění do dálky1

ANALÝZA PŘEDPISU
ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ ADICE PŘÍLIŠ VELKÁ. PŘÍLIŠ VYSOKÁ 
HODNOTA ADICE JE ČASTO DŮVODEM ADAPTAČNÍCH POTÍŽÍ 
NÁSLEDKEM NEDOSTATEČNĚ KORIGOVANÉHO VIDĚNÍ DO DÁLKY.2
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POUŽITÍ KONTROLNÍHO TESTU ESSILOR 
CHECKTEST™
Zákazník s brýlovými čočkami korigující 
vidění na blízko drží CheckTest ve 
vzdálenosti obvyklé při čtení.  

 > Červenozelený test
Vidí-li zákazník jasněji písmena na 
zeleném pozadí, je korekce na blízko 
správná nebo slabší.
Vidí-li jasněni písmena na červeném 
pozadí, je korekce na blízko 
pravděpodobně překorigována. 

 > Vzor Helmholtzova testu
Vidí-li zákazník kruhy blízko středu bez 
deformací, je korekce na blízko správná 
pro danou čtecí vzdálenost. Vnímá-li 
kruhy jako deformované, je zákazník 
pravděpodobně překorigován.

 > Snížení dioptrické hodnoty o - 1,00 D
Vložte čočky s dioptrickou hodnotou 
– 1,00 D před korekční čočky zákazníka: 
jestliže je zákazník ještě schopen přečíst 
malá písmena (i když s obtížemi), je adice 
pravděpodobně příliš velká.

Kontrolní test (CheckTest) si můžete zdarma 
objednat u svého obchodního zástupce 
ESSILOR – OPTIKA, spol. s r. o.

Deformovaný obraz 
středu terče Helmholtzův terč

Kontrola korekce
na blízko2

ANALÝZA PŘEDPISU
ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ ADICE PŘÍLIŠ VELKÁ. PŘÍLIŠ VYSOKÁ 
HODNOTA ADICE JE ČASTO DŮVODEM ADAPTAČNÍCH POTÍŽÍ 
NÁSLEDKEM NEDOSTATEČNĚ KORIGOVANÉHO VIDĚNÍ DO DÁLKY.2
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Vyšetřete každé oko zvlášť. Začněte 
zkušební korekcí (dle starého předpisu 
nebo na základě hodnot naměřených 
autorefraktometrem).

 Vložte předepsané brýlové čočky pro 
vidění do dálky do zkušebních brýlí.

  ∆  Požádejte zákazníka, aby se díval do 
dálky nebo na tabulku zrakové ostrosti. 
Vyhodnoťte zrakovou ostrost, kdy jsou 
obě oči otevřené, potom jedno oko po 
druhém (zakrytí jednoho oka).

  ∆   Potvrďte předpis binokulární brýlovou 
čočkou + 0,50 D, potom - 0,50 D:

  »  + 0,50 D musí zamlžit vidění 
zákazníka

  »  - 0,50 D by neměla mít významný 
účinek (případně proveďte ještě 
jednou pomocí brýlové čočky 
+ 0,25 D a - 0,25 D).

  ∆  Porovnejte vidění obou očí tím, že 
zakryjete jedno oko a poté druhé oko:

  »  Vidění musí být vyrovnané 
nebo mírně ve prospěch 
upřednostňovaného oka 
(stanoveného pomocí CheckTestu).  

  »  Potvrďte vyváženost pravého oka/
levého oka: vložte + 0,50 D před 
obě oči a porovnejte nejasný obraz 
pravého/levého oka:

  ×  Bude-li vidění vyrovnané, předpis 
zachovejte.

  ×  Bude-li zjištěna nevyrovnanost, 
přidejte + 0,25 D před oko, 
které vidí lépe, až do dosažení 
vyrovnanosti.

  ×  Pokud je vyrovnanost nemožná, 
zachovejte dominanci 
preferovaného oka.

Umístěte předepsané čočky pro vidění  
na blízko do zkušební obruby.
 
PŘI ZKOUŠCE ČTENÍ
  ∆  Přesvědčte se, že zákazník vidí 

pohodlně na svou obvyklou čtecí 
vzdálenost.

  ∆  Potvrďte vzdálenost jasného vidění 
vzhledem k potřebám zákazníka.

 
S KONTROLNÍM TESTEM CHECKTEST™
  ∆  Nechejte zákazníka porovnat písmena 

na červeném a pak na zeleném pozadí:
  »  Vidění by mělo být vyrovnané nebo 
o něco málo jasnější na zeleném 
pozadí.

  »  Upřednostňování červeného pozadí 
znamená, že hodnota předpisu pro 
vidění na blízko je příliš vysoká.

 
POMOCÍ PROXIMETRU®
  ∆ Potvrďte adici na zkoušce čtení.
  ∆  Potvrďte vyrovnanost pravého a levého 

oka při vidění na blízko (tím, že vložíte 
separátor):

  » Vidění musí být vyrovnané.
  »  Pokud tomu tak nebude, přidejte 

+ 0,25 D na oko, které vidí méně 
jasně.

Při vidění do dálky1

Při vidění na blízko2

DOD AT EKZKOUŠKA PŘEDPISU
POMŮŽE VÁM VYHNOUT SE NEŽÁDOUCÍM VÝSLEDKŮM
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Vyšetřete každé oko zvlášť na základě
zkušební korekce (staré korekce nebo
měření autorefraktometrem).

POUŽITÍ ZAMLŽOVACÍ METODY
  ∆  Předsaďte zkušební korekci 
(původní korekci nebo výsledek 
autorefraktometru) a změřte 
zákazníkovu ostrost vidění.

  ∆  Rozostřete vidění přidáním + 1,00 D 
nebo + 1,50 D. 

  ∆  Postupně snižujte toto rozostření 
ubíráním optické mohutnosti v krocích 
po - 0,25 D a ověřte si zlepšení ostrosti 
vidění.

  ∆  Pokračujte, dokud zraková ostrost 
nedosáhne svého maxima.

  ∆  Poznamenejte si maximální plusovou 
sférickou hodnotu, při které je 
dosaženo maximální ostrosti vidění.

POUŽITÍ METODY ZKŘÍŽENÉHO 
CYLINDRU

 > Stanovte si osu cylindru 
(zkříženými cylindry ± 0,50 D)

  ∆  Nastavte si držátko křížového cylindru 
ve směru osy cylindru podle předpisu 
(měla by se snížit ostrost vidění).

  ∆  Požádejte zákazníka, aby sledoval 
na optotypu řádek se znaky střední 
velikosti, a rychle otočte cylindrem 
okolo osy. Zeptejte se zákazníka, který 
z porovnávaných obrazů mu lépe 
vyhovuje.

  ∆  Pootočte osu korečního minusového 
cylindru o 5° směrem k ose minusového 
cylindru zvolené zákazníkem. 

  ∆  Opakujte tento postup do té doby, kdy 
už zákazník subjektivně nevnímá 
(nebo téměř nevnímá) rozdíl. 

 > Stanovte optickou mohutnost cylindru 
(zkříženými cylindry ± 0,25 D)

  ∆  Nastavte minusovou osu zkříženého 
cylindru podél osy korekčního 
minusového cylindru. 

  ∆  Požádejte zákazníka, aby sledoval 
linku se znaky malé velikosti, a rychle 
pootočte osou cylindru. Zeptejte se 
zákazníka, která osa mu lépe vyhovuje. 

  ∆  Vyhovuje-li zákazníkovi nastavení, kdy 
je minusová osa křížového cylindru 
rovnoběžná s osou korekčního 
minusového cylindru, přidejte - 0,25 D 
ke korekčnímu cylindru.  

  ∆  Opakujte tento postup, dokud zákazník 
subjektivně nebude vnímat (nebo téměř 
nebude vnímat) rozdíl.

  ∆  Poznamenejte si minimální hodnoty 
zjištěných hodnot optické mohutnosti.

 > Stanovte sférickou optickou 
mohutnost:

  ∆  Přidejte + 0,25 D ke sférické 
mohutnosti a ověřte si, že zůstává 
zachována ostrost vidění.

Podrobné informace naleznete v brožuře 
Praktická refrakce, kterou si můžete zdarma 
objednat u svého obchodního zástupce 
ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o.

Stanovení sférických 
hodnot1

Určení cylindrických 
hodnot2

DOD AT EK
KOREKCE VIDĚNÍ DO DÁLKY (1)
POUZE SPRÁVNÁ KOREKCE VIDĚNÍ DO DÁLKY MŮŽE VÉST 

K OPTIMÁLNÍ KOREKCI NA BLÍZKO 
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 > Vyšetření ostrosti vidění do dálky 
zvlášť pro pravé a levé oko.

  ∆  střídavým zakrýváním: rychle zakryjte 
jedno oko a poté druhé oko pomocí 
okluzoru nebo

  ∆  pomocí vertikálního prizmatu: před 
jedno oko umístěte prizmatickou čočku 
bázi 3  dolů a před druhé bázi 3   
nahoru nebo 

  ∆  polarizací: použijte polarizační test 
s příslušnými polarizační filtry pro 
zajištění ostrosti vidění.

 > Rozostřete vidění obou očí 
přidáním sférických + 0,50 D 
a přesvědčte se, že skutečně došlo 
ke snížení ostrosti vidění. 

 > Synchronizujte vidění pravým a levým 
okem 
tak, že postupně přidávejte čočky 
v krocích po + 0,25 D sférické 
mohutnosti, dokud se nezlepší ostrost 
jeho vidění.

PRO SFÉRY:
  ∆  Vždy dobře korigujte ametropii 
(zejména hypermetropii), ale 
nepřesahujte optimální korekci.

  ∆  Nekorigujte nad míru, dávejte 
přednost mírné podkorekci. Při 
použití červenozeleného testu:

  »  U hypermetropie (dalekozrakosti) se 
snažte o vyvážení červené a zelené 
nebo mírně ostřejší vidění na 
zeleném pozadí.

  »  U myopie (krátkozrakosti) se snažte 
o vyvážení červené a zelené nebo 
mírně ostřejší vidění na červeném 
pozadí.

PRO CYLINDRY:
  ∆  Astigmatismus korigujte zejména 

tehdy, pokud přináší znatelný přírůstek 
v ostrosti vidění.

  ∆  Mějte na paměti, že slabý 
astigmatismus může být velmi 
variabilní.

  ∆  Upravte předpisy se šikmou osou, 
která může zvyšovat deformace. 

BINOKULÁRNÍ VIDĚNÍ:
  ∆  Pečlivě proveďte vyšetření vyváženosti 

obou očí.
  ∆  Upřednostňujte dominantní oko: 

nesnažte se o zvrácení přirozené 
dominance mezi očima.

  ∆  V případě anizometropie dbejte na 
minimální možný rozdíl mezi pravým 
a levým okem.

 > Oboustranně zvyšuje ostrost vidění  
v krocích po - 0,25 D, dokud 
nedosáhnete maximální zrakové 
ostrosti. 

 > Prověřte ostrost vidění u každého oka 
zvlášť, abyste se přesvědčili, že není 
zaměněno vedoucí oko.

  ∆  Nezanedbávejte skutečnost, že 
refrakce se neprovádí do nekonečna: 
v případě nutnosti přidejte - 0,25 D 
sférické mohutnosti.

Pravidla a doporučení

Vyváženost 
binokulárního vidění3

DOD AT EK
KOREKCE PŘI VIDĚNÍ DO DÁLKY (2)
POUZE SPRÁVNÁ KOREKCE VIDĚNÍ DO DÁLKY MŮŽE VÉST 
K OPTIMÁLNÍ KOREKCI NA BLÍZKO
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Pro pohodlné vidění by měl zákazník 
používat 2/3 celkové amplitudy 
akomodace na běžnou pracovní 
vzdálenost (1/3 celkového rozsahu 
akomodace tvoří rezervu). 

Vzorec pro výpočet akomodace:
adice = 1 / vzdálenost vidění na blízko 
– 2/3 maximální amplitudy 

  ∆  Do zkušební obruby vložte korekční 
čočky pro vidění do dálky s naměřenými 
hodnotami adice.

  ∆  Požádejte zákazníka, aby se přesvědčil, 
že může pohodlně číst. 

  ∆  Upravte hodnoty adice pro běžné 
vzdálenosti při práci a čtení.

Podrobné informace naleznete v brožuře 
Praktická refrakce, kterou si můžete zdarma 
objednat u svého obchodního zástupce
ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o.

Binokulární vidění s nasazenými 
korekčními čočkami na vidění do dálky 
a použití tabulky pro vidění na blízko

S POHYBLIVOU TABULKOU PRO VIDĚNÍ 
NA BLÍZKO:
Přibližujte zákazníkovi tabulku až na 
samu hranici čitelnosti, maximální 
amplituda akomodace je převrácenou 
hodnotou této vzdálenosti. 

Příklad: nejnižší pracovní vzdálenost = 0,50 m; 
amplituda akomodace = 2,00 D.

S PEVNOU TABULKOU PRO VIDĚNÍ 
NA BLÍZKO:
  ∆  Umístěte tabulku do vzdálenosti 40 cm 
a požádejte zákazníka, aby začal číst. 

  ∆  Jestliže je schopen přečíst nejmenší text, 
přidejte na obě oči - 0,25 D, - 0,50 D atd., 
dokud nepřečte i ta nejmenší písmena.  

  ∆  Postupně přidávejte na obě oči + 0,25 D, 
+ 0,50 D atd., dokud zákazník nepřečte 
ani nejmenší písmena

amplituda akomodace = 2,50 D – konečná 
přidaná 10,5. 

Maximální 
amplituda 

akomodace

Disponibilní
akomodace

(≤ 2/3 maximální
akomodace)

Adice na 40 cm

(= 2,50 D – 2/3
akomodace)

3,00 2,00 0,50

2,75 1,75 0,75

2,50 1,50 1,00

2,25 1,50 1,00

2,00 1,25 1,25

1,75 1,00 1,50

1,50 1,00 1,50

1,25 0,75 1,75

1,00 0,50 2,00

0,75 0,50 2,00

0,50 0,25 2,25

Ověřte pohodlné vidění 
při čtení3

Změřte amplitudu 
akomodace1

Stanovení hodnoty 
adice2

DOD AT EK
STANOVENÍ ADICE (1)
METODA AKOMODAČNÍ REZERVY
KLASICKÁ METODA PRO STANOVENÍ ADICE



14

Plně korigujte ametropii, zejména 
hypermetropii (viz. str. 11 a 12). 

Při korekci vidění do dálky postupně 
přidávejte na obě oči v krocích  
+ 0,25 D, + 0,50 D atd., dokud zákazník 
nepřečte i ta nejmenší písmena 
= dosažená hodnota představuje 
minimální adici.  

4 KROKY

K minimální adici pro dosažení hodnoty 
adice pro pohodlné vidění (+ 0,75 D pro 
malé adice, + 1,00 D pro největší adice).

  ∆  Nechejte zákazníka, aby si ověřil, zda 
je pro něj čtení s naměřenou adicí 
pohodlné.

  ∆  Požádejte zákazníka, aby si přibližoval 
čtecí test až do vzdálenosti, ve které 
už čtení malých písmen nebude možné: 
asi 25 cm od očí ( je-li < 20 cm, je adice 
příliš velká; je-li > 30 cm, je adice příliš 
malá).

  ∆  Bude-li třeba, upravte hodnotu adice 
o 0,25 D podle obvyklé vzdálenosti pro 
čtení nebo práci. 

Pro podrobnější informace o refrakčních 
metodách se podívejte do brožury 
oční optiky (Praktická refrakce) Essilor Academy, 
kterou si můžete zdarma objednat u svého 
obchodního zástupce ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o.

Správná korekce vidění do 
dálky1

Stanovení minimální adice 
pro vzdálenost do 40 cm2

Přidání + 0,75 D 
až + 1,00 D3

Ověřit zrakové pohodlí 
zákazníka4

DOD AT EK
STANOVENÍ ADICE (2)
METODA MINIMÁLNÍ ADICE  
JEDNODUCHÁ A VYZKOUŠENÁ METODA STANOVENÍ ADICE
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Použijte co nejvyšší plusovou sférickou 
mohutnost, která poskytuje maximální 
zrakovou ostrost (více nalezte na 
str. 11 a 12).

  ∆  Požádejte zákazníka, aby se podíval 
ve vzdálenosti 40 cm na kříž 
horizontálních a vertikálních čar. 

  ∆  Vložte křížový cylindr ± 0,50 D tak, 
aby byla u obou očí minusová osa 
v úhlu 90°: zákazník by měl jasněji 
vidět horizontální linie. 

  ∆  Postupně vkládejte brýlové čočky 
o síle + 0,25, + 0,50, + 0,75 D, 
dokud zákazník neuvidí vertikální 
a horizontální čáry stejně černé. 

  ∆  Zachovejte hodnotu adice, jež přináší 
nejlepší rovnost mezi vodorovnými 
a svislými čarami. 

  ∆  Do zkušební obruby vložte 
korekční čočky pro vidění do dálky 
s naměřenými hodnotami adice. 

  ∆  Požádejte zákazníka, aby se 
přesvědčil, že může pohodlně číst. 

  ∆  Upravte hodnoty adice pro běžné 
vzdálenosti při práci a čtení.

Podrobné informace naleznete v brožuře 
Praktická refrakce, kterou si můžete zdarma 
objednat u svého obchodního zástupce 
ESSILOR – OPTIKA, spol. s r.o.

Ověřte pohodlné vidění 
při čtení3

Plně korigujte vidění
do dálky1

Stanovení hodnoty 
adice2

DOD AT EK
STANOVENÍ ADICE (3)
METODA PEVNÉHO KŘÍŽOVÉHO CYLINDRU 
REFERENČNÍ METODA PRO STANOVENÍ ADICE



17

Vyberte obrubu, jež je vhodná pro obličej 
zákazníka, která dobře a stabilně sedí 
na nose a jejíž dolní hrana je dostatečně 
vzdálena od pupily. 

Upravte obrubu na obličeji zákazníka 
tak, abyste získali:
  ∆  Svislá vzdálenost je přibližně mezi 
12 až 14 mm. 

  ∆  Pantoskopický úhel (mezi stranicí 
a očnicí) se pohybuje mezi 8° až 12°.

Postupujte v tomto pořadí:
  ∆  osazení obruby brýlovými čočkami 
  ∆  přizpůsobení přední části: půdorys 
(projekce), sklon, horizontální 
přizpůsobení 

  ∆  přizpůsobení stranic: rozevření, tvar 
a délka, uchycení za uši, sevření stranic

Jestliže se po přizpůsobení parametry 
obruby vzdalují od normy, doporučujeme 
vybrat si personalizované brýlové čočky 
na míru podle podmínek používání brýlí. 
A to tak, aby bylo zákazníkovi zajištěno 
optimální pohodlné vidění. 

Pro optimální pohodlí dodržujte 
minimální vzdálenosti:
  ∆  14 mm mezi středem zornice a dolní 
hranou obruby, 

  ∆  10 mm mezi středem zornice a horní 
hranou obruby.

14 mm min.

10 mm min.

Přizpůsobení obruby se musí 
vždy provádět před samotným 
měřením.

8°-12°

12-14 mm

Výběr obruby1 Přizpůsobení brýlové 
obruby2

3 VÝBĚR BRÝLOVÉ OBRUBY
VÝBĚR VHODNÉ OBRUBY JE DŮLEŽITÝ PRO ZRAKOVÉ POHODLÍ
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PŘEDPOKLADY
  ∆  Přizpůsobte obrubu: zopakujte 

podmínky následného nošení.
  ∆  Přesvědčte se o vodorovnosti obličeje 

a o symetrii rovin brýlových čoček. 
  ∆  Ověřte projekci obličeje: stejné míry 

vpravo a vlevo. Pokud to bude možné, 
odstraňte folie.

  ∆  Neprovádějte měření s korekčními 
brýlovými čočkami. 

  ∆  Přizpůsobte měřicí vzdálenost 
a výšku kamery. 

  ∆  Pozorujte držení zákazníkovy hlavy 
během přípravné fáze. 

USAZENÍ KLIPU NA MÍSTO
  ∆  Vystřeďte klip na střed obruby.
  ∆  Přitiskněte zadní háčky klipu na 
obrubu: rovina háčků je vodorovná 
s rovinou brýlových čoček. 

  ∆  Nechejte zákazníka, aby umístil 
obrubu na svůj obličej. 

  ∆  Ověřte si, že umístění klipu je stále 
správné. 

VIDEOZÁZNAM
  ∆  Přesvědčte se, že zákazník zaujímá 

přirozenou polohu. Za tímto účelem 
ho nechejte podívat se vpravo, vlevo 
a potom dopředu. 

  ∆  Zkontrolujte držení hlavy v reálném 
čase díky čtverci, jež je umístněn 
v pravém horním rohu. 

  ∆  Uložte průměrnou hodnotu úhlu 
záznamu. 

  ∆  Proveďte videozáznam ve 2 krocích: 
čelní pohled a tříčtvrteční pohled.

  ∆  Ověřte si, že čidla byla správným 
způsobem vzata v úvahu:

  »  Zvolte videozáznam čelního pohledu, 
jenž odpovídá hodnotě určeného 
úhlu záznamu. 

  »  Zvolte videozáznam tříčtvrtečního 
pohledu s úhlem v rozmezí 15° až 
25°.

Před každým měřením musí 
být obruba bezpodmínečně 
přizpůsobena obličeji zákazníka. 

S měřicím systémem 
Visioffice1

4
MĚŘENÍ
ROZHODUJÍCÍ MOMENT PRO ÚSPĚŠNÉ OSAZENÍ BRÝLOVÉ ČOČKY: 
MĚŘENÍ A KONTROLA
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EDICE RÁMEČKU BOXING
Práce tečen Boxing má zasadní význam 
pro přesnost měření. 

  ∆  Zkontrolujte značení pupilárních odrazů 
(křížek na odrazu), bude-li třeba, 
opravte ho. 

  ∆  Obruba s plnými obroučkami: 
Zarovnejte rovné vodorovné a svislé 
značky tangenciálně s hranou brýlové 
čočky/obruby (vnitřní hrana obruby, 
neberte v potaz hloubku drážky).

  ∆  Obruby vázané nebo vrtané: Umístěte 
rovné značky na přední hranu brýlové 
čočky. 

  ∆  Proveďte dokončení tím, že zvolíte typ 
obruby.

DODATEČNÁ MĚŘENÍ

 > Čtecí vzdálenost
  ∆  Vložte čtecí kartu do tabletu spojeného 

se systémem. 
  ∆  Znovu umístěte klip na staré korekční 

brýle, abyste byli „blízko skutečnosti“. 
  ∆  Požádejte zákazníka, aby držel tablet 

jako knížku a aby přečetl text. 

POZNÁMKA: Přečtení větších písmen testu 
umožňuje vzít v úvahu nedostatečnou korekci 
vidění na blízko přibližně o 0,50 D. 

  ∆  Ověřte přiměřenost čtecí vzdálenosti 
a hodnotu adice: čtecí vzdálenost 
(v metrech) nemůže být větší než 
obrácená hodnota adice (v dioptriích).

Příklad: Je-li adice = 2,50,
čtecí vzdálenost ≤ 0,40 m.

 > Řídicí oko 
  ∆  Vyzvěte zákazníka, aby se vzdálil od 

Visioffice (1m 30cm) a aby tablet držel 
s nataženýma rukama. 

  ∆  Požádejte zákazníka, aby se otvorem 
tabletu zaměřil na terčový štítek, který 
se nachází na spodní části Visioffice. 
V každém případě je pro správné 
měření bezpodmínečně nutné podívat 
se do návodu k obsluze zařízení. 

OBRAZOVKA S VÝSLEDKY

Před každým měřením musí 
být obruba bezpodmínečně 
přizpůsobena obličeji zákazníka. 4

MĚŘENÍ
ROZHODUJÍCÍ MOMENT PRO ÚSPĚŠNÉ OSAZENÍ BRÝLOVÉ ČOČKY: 
MĚŘENÍ A KONTROLA



PRŮMĚRNÁ 
HODNOTA BODY, NA KTERÉ JE TŘEBA DÁT POZOR

PANTOSKOPICKÝ 
ÚHEL

8° až 12°
Pozor na držení hlavy přiliš nahoru nebo příliš 
skloněné. 

ÚHEL ZAKŘIVENÍ
OBRUBY

6° až 8° 
Zkontrolovat, že rozměry A a B 
jsou v souladu. 

VZDÁLENOST
CRO

16 mm až 36 
mm 

  Na rozdíly DCRO pravého/levého oka > 2 mm
   Zkontrolovat, že brýlové čočky jsou ve stejné 

rovině.

POLOVIČNÍ 
VZDÁLENOSTI 
ZORNIC

Celková vzdálenost Visioffice = celková vzdálenost pupilometru 
* Poloviční vzdálenosti závisí na úhlu záznamu.
*  Pokud nejsou poloviční vzdálenosti v souladu, zkontrolujte, 

zda křížky os jsou na odrazech rohovky.

VÝŠKA 
CENTRACE

Minimální 
hodnoty

* Krátký design 
= 14 mm

* Jiný design = 
17 mm

Dodržujte rozdíly výšek pravého/levého oka, 
které jsou rozdílné při objednávce a při centraci 
či zábrusu.

   Výškové asymetrie pravého/levého oka 
mohou být způsobeny tím, že obruba není 
vodorovná. 
  Bude-li třeba, vyznačte míry na prezentačním 
kalibru.

ČTECÍ 
VZDÁLENOST

28 cm až 50 cm 

Používání staré korekce a čtení textu z tabulky 
(výběr řádku v závislosti na schopnosti čtení 
zákazníka).
   Na přiměřenost měřené čtecí vzdálenosti 
a hodnoty předepsané adice.
  Čtecí vzdálenost ovlivňuje postavení zóny čtení 
na blízko.

KOEFICIENT
HLAVA-OKO

Žádná 
průměrná 
hodnota

Koeficient stability se rovná nebo je 
menší než 0,15.

DOMINANTNÍ 
OKO

-
Držení tabulky oběma nataženýma rukama, 
zákazník se dívá oběma očima: zaměřuje se 
na nálepku terče.

2 pozorování
zákazníka:

Záznam 1 a Záznam 2 

Porovnání
2 pozorování

Měření:
čelní pohled 

Stránka s výsledky
EXPERT III

Průměrná hodnota
(Vm)

Případ 1
Záznam 1 - Záznam

2 > ± 2°
Vm nestabilní

Případ 2
Záznam 1 - Záznam

2 ≤ ± 2°
Vm = (Cap 1 + Cap 2) / 2

Udělat snímek
co nejbližší 0°
přesně < ± 5°

Posouvat kurzor 
videa pro

výběr snímku = Vm

ÚHEL ZÁZNAMU 0° ÚHEL ZÁZNAMU = Vm

ÚHEL ZÁZNAMU
  ∆  Standardní (předem nastavený) výběr 
obrazu, který představuje držení hlavy, 
jež se co nejvíce blíží 0°.

  ∆  Jestliže je pozorován úhel záznamu, 
je třeba zvolit odpovídající snímek. 

  ∆  Je-li úhel záznamu proměnlivý, 
proveďte 2 měření a postupujte tak, 
jak je uvedeno dále:

DOD AT EK
MĚŘENÍ
ROZHODUJÍCÍ MOMENT PRO ÚSPĚŠNÉ OSAZENÍ BRÝLOVÉ ČOČKY: MĚŘENÍ 
A KONTROLA
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PŘEDPOKLADY A UMÍSTĚNÍ KLIPU
  ∆  Postupujte takovým způsobem, 

jak je uvedeno na straně 19. 

PRVNÍ FOTOGRAFIE 
  ∆  Umístěte přístroj do vzdálenosti asi 

60-90 cm od zákazníka, jeho oči jsou 
přibližně 20 cm nad přístrojem. 

  ∆  Požádejte zákazníka, aby si sedl na 
okraj židle a díval se přímo dopředu. 

  ∆  Spusťte natáčení, až když obrazovka 
zezelená (správné držení hlavy).

DRUHÁ FOTOGRAFIE
  ∆  Požádejte zákazníka, aby sklonil hlavu 

asi o 10° a aby se díval na světelný bod.
  ∆  Spusťte natáčení, až když obrazovka 

zezelená (správné držení hlavy).

ČTECÍ VZDÁLENOST
  ∆  Znovu umístěte klip na straré 
korekční brýle, abyste byli „blízko 
skutečnosti“.

  ∆  Požádejte zákazníka, aby držel tablet 
(tabulku) jako knížku a aby přečetl 
text. 

POZNÁMKA: Čtení větších písmen 
testu umožňuje brát v potaz nedostatečnou 
korekci vidění na blízko.

  ∆ Spusťte video s měřením. 

OBRAZOVKA S VÝSLEDKY

EDITOVÁNÍ BOXINGU
Práce tečen Boxingu má zasadní význam 
pro přesnost měření:

  ∆  Postupujte takovým způsobem, jak je 
uvedeno na straně 20.

V každém případě je pro správné měření bezpodmínečně nutné podívat se do návodu k obsluze zařízení. 

Elekronickým systémem 
měření prodejní tabulky2

4
MĚŘENÍ
ROZHODUJÍCÍ MOMENT PRO ÚSPĚŠNÉ OSAZENÍ BRÝLOVÉ ČOČKY: 
MĚŘENÍ A KONTROLA
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Měření PD (pupilární vzdálenosti)
Pomocí CRP (Corneal Reflection 
Pupilometer) – s využitím odrazu rohovky

 > Umístnění pupilometru
  ∆  Přistupte k měření. Dávejte přednost 
tomu, aby zákazník stál. 

  ∆  Nastavte vzdálenost měření 
pupilometru (na nekonečno, posléze 
na 40 cm).

  ∆  Zvětšete podporu čela a umístěte 
pupilometr na nos zákazníka (například 
mu navrhněte, aby ho považoval za 
dalekohled).

  ∆  Přesvědčte se, zda je pupilometr ve 
stejné poloze, v jaké bude obruba. 

  ∆  Uvolněte podpěru čela. Zkontrolujte, 
zda je pupilometr ve vodorovné poloze 
a v kontaktu s čelem zákazníka.

Poloviční vzdálenost zornic = vzdálenost, 
která dělí střed zornice od kořenu nosu.

Před každým měřením musí 
být obruba bezpodmínečně 
přizpůsobena obličeji zákazníka.

Pro zajištění optimálního pohodlí používejte nástroje zaručující minimální přesnost měření +/- 0,5 mm
u PD vzdáleností a výšek, dodržujte také asymetrie. 

 > Přistupte k měření vidění do dálky 
(do nekončena) a k vidění na blízko 
(na vzdálenost 40 cm).

  ∆  Přesuňte pravou a levou linii 
pupilometru, abyste je přivedly do 
souladu s odrazy rohovky. 

  ∆  Přistupte k měření obou otevřených očí, 
potom každého zvlášť, a to za použití 
okluzoru (pupilometru).

  ∆  V případě odchylky oka nebo dvojího 
vidění přistupte k měření každého oka 
zvlášť za použití okluzoru.

 > Poznamenejte si zornicové 
vzdálenosti. 

  ∆  Přečtěte pravou a levou zornicovou 
PD vzdálenost. 

  ∆  Pozorujte, zda existuje asymetrie mezi 
pravou a levou vzdáleností, a potvrďte 
ji (v případě, že máte pochybnosti, 
proveďte nové měření a ověřte 
správnou polohu pupilometru).

  ∆  Poznamenejte si binokulární zornicovou 
vzdálenost, která je součtem 
monokulárních zornicových PD 
vzdáleností.

S tradičními nástroji1

4
MĚŘENÍ
ROZHODUJÍCÍ MOMENT PRO ÚSPĚŠNÉ OSAZENÍ BRÝLOVÉ ČOČKY: 
MĚŘENÍ A KONTROLA
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MĚŘENÍ PUPILÁRNÍ VÝŠKY
Pomocí HMS (Height Measuring System)

Musí být zaznamenána v sytému Boxing
(vzhledem k vodorovné linii tečny 
ve spodní části obruby), nikoliv v systému 
na ose (vzhledem ke krajnímu bodu 
obruby, který se nachází kolmo k zornici).

 > Umístnění nástroje na obrubu 
zákazníka

  ∆  Umístěte obrubu na obličej zákazníka 
a přesvědčte se, zda je dokonale 
přizpůsobena. 

  ∆  Uchopte nástroj palci a ukazováčky 
a ponechejte pohyblivé klipy otevřené. 

  ∆  Položte přístroj na obrubu horními 
spojovacími prvky a povolte klip na 
spodní části obruby. Umístěte nástroj 
do středu obruby. 

  ∆  Přesvědčte se, zda postavení obruby na 
obličeji zákazníka nebylo změněno.

 > Přistupte k měření vidění do dálky 
vestoje. 

  ∆  Požádejte zákazníka, aby se díval do 
dálky ve výšce svých očí, a nechejte 
ho zaujmout přirozenou polohu (ať se 
za tímto účelem podívá vpravo, vlevo 
a poté dopředu).

  ∆  Umístěte bílou čáru každého kurzoru 
do středu zornice a připevněte pomocí 
vroubkovaných knoflíků, které se 
nacházejí na stranách. Postavte se 
správným způsobem před zákazníka 
(a do jeho výšky), abyste předešli 
jakékoliv chybě paralaxy. Jestliže 
je obtížné pozorovat střed zornice, 
vytvořte rohovkový odraz pomocí 
svítícího pera. 

  ∆  Odečtěte tangenciální stupnici ve 
spodní části obruby dříve, než ji 
odeberete. Poznamenejte si zornicovou 
výšku a berte přitom v potaz hloubku 
drážky. 

  ∆  Všímejte si, zda existuje nějaký rozdíl 
mezi pravou a levou výškou, a potvrďte 
ho (v případě pochybností proveďte 
ještě jedno měření a zkontrolujte 
správné vodorovné přizpůsobení 
obruby).

Pupilární výška = vzdálenost, která 
odděluje střed zornice od tečny ve spodní 
části obruby (na dně drážky).

Před každým měřením musí 
být obruba bezpodmínečně 
přizpůsobena obličeji zákazníka.

Pro zajištění optimálního pohodlí používejte nástroje zaručující minimální přesnost měření +/- 0,5 mm
u PD vzdáleností a výšek, dodržujte také asymetrie. 

4
MĚŘENÍ
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DODATEČNÁ MĚŘENÍ  
pro progresivní brýlové čočky 
zhotovené na míru
pomocí měřicího nástroje (Fit System®)

Tento nástroj umožňuje stanovit 
parametry zhotovení brýlových čoček na 
míru: vzdálenost mezi brýlovou čočkou 
a okem, pantoskopický úhel a úhel 
zakřivení obruby. 
Tyto parametry umožní optimalizovat 
výpočet designu brýlové čočky 
v závislosti na jejím přesném postavení 
před okem zákazníka.

MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI BRÝLOVÉ 
ČOČKY A OKA:
  ∆  Vložte obrubu na obličej zákazníka do 

akceptované polohy a přesvědčte se 
o tom, že je dokonale přizpůsobena. 

  ∆  Nechejte zákazníka, aby se díval do 
dálky. 

  ∆  Nástroj umístěte na boční stranu 
obruby, souběžně se stranicí brýlí. 

  ∆  Uveďte špičku nástroje do souladu 
s vrcholem rohovky. 

  ∆  Zaznamenejte si vzdálenost, která dělí 
vrchol rohovky od roviny brýlových 
čoček. 

 > Vzdálenost mezi brýlovou čočkou 
a okem

Vzdálenost brýlové čočky a oka = 
vzdálenost mezi zadní stranou brýlové 
čočky a vrcholem zákazníkovy rohovky.

Před každým měřením musí 
být obruba bezpodmínečně 
přizpůsobena obličeji zákazníka. 4

MĚŘENÍ
ROZHODUJÍCÍ MOMENT PRO ÚSPĚŠNÉ OSAZENÍ BRÝLOVÉ ČOČKY: 
MĚŘENÍ A KONTROLA
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Před každým měřením musí 
být obruba bezpodmínečně 
přizpůsobena obličeji zákazníka. 

 > Pantoskopický úhel

Pantoskopický úhel = úhel, který je tvořen 
rovinou brýlových čoček s kolmicí.

Úhel zakřivení obruby = úhel, který je tvořen 
rovinou procházející okraji kalibru – na jeho 
dvou koncích – a rovinou tečny uprostřed 
obruby. 

Odpovídá sklonu obruby vzhledem 
k vodorovnému primárnímu směru 
pohledu.

Měření pantoskopického úhlu:
  ∆  Odstraňte prezentační fólie 
(kromě vrtané obruby nebo obruby 
z nylonových vláken).

  ∆  Umístěte brýlovou obrubu na obličej 
zákazníka a přesvědčte se, zda je její 
umístění dokonalé. 

  ∆  Řekněte zákazníkovi, aby se díval do 
dálky v přirozené poloze. 

  ∆  Použijte boční okraj nástroje proti 
okrajům obruby. 

  ∆  Zaznamenejte si hodnotu 
pantoskopického úhlu, která je 
označena vodováhou.

 > Úhel zakřivení obruby

Měření úhlu zakřivení obruby:
  ∆  Umístěte nástroj naplocho (na stůl).
  ∆  Obrubu umístěte na nástroj (symetricky 

vzhledem ke stupnici), stranice jsou ve 
správné vodorovné poloze. 

  ∆  Odečtěte hodnotu úhlu zakřivení 
obruby označenou na stupnici v souladu 
s okraji fólie na úrovni obruby (musí být 
označeno vpravo a vlevo).

4
MĚŘENÍ
ROZHODUJÍCÍ MOMENT PRO ÚSPĚŠNÉ OSAZENÍ BRÝLOVÉ ČOČKY: 
MĚŘENÍ A KONTROLA
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 > Čtecí vzdálenost

Je to vzdálenost, která odděluje rovinu 
čtení od roviny brýlových čoček.

Tato vzdálenost umožňuje optimalizovat 
stranové postavení zóny vidění brýlové 
čočky na blízko (posunutí dílu na blízko 
je tím důležitější, čím je čtecí vzdálenost 
kratší).

MĚŘENÍ ČTECÍ VZDÁLENOSTI:
  ∆  Nasaďte zákazníkovi jeho korekci 

s viděním na blízko (na zkušební obrubu 
nebo použitím jeho staré korekce).

  ∆  Podejte mu text a nechejte ho číst 
znaky střední velikosti (Parinaud 3).

  ∆  Přesvědčte se, zda zákazník při čtení 
zaujímá přirozenou polohu. 

  ∆  Pomocí svinovacího metru nebo 
jakéhokoliv jiného vhodného nástroje 
změřte vzdálenost, která odděluje test 
od roviny brýlových čoček. 

Čtecí vzdálenost nemůže být větší než obrácená 
hodnota adice.

4
MĚŘENÍ
ROZHODUJÍCÍ MOMENT PRO ÚSPĚŠNÉ OSAZENÍ BRÝLOVÉ ČOČKY: 
MĚŘENÍ A KONTROLA
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Pomocí Ditestu nebo centrovací karty 
označte křížky na každé čočce místo 
centrace podle PD a pupilární výšky 
každého oka a kroužek pro oblast vidění 
na blízko. Posuňte obrubu na obličeji 
zákazníka. 

KONTROLA VZDÁLENOSTI STŘEDU
  ∆  Požádejte zákazníka, aby se díval na 
vzdálený bod. Stoupněte si tak, aby 
vaše oči byly ve výšce očí zákazníka, 
a zkontrolujte, že křížek vyznačující 
střed leží přesně před středem každé 
pupily (viz. foto).   

KONTROLA POHLEDU NA BLÍZKO 
(NEPOVINNÉ)
  ∆  Pomocí systému VP, s použitím 
zrcadlové metody ověřte správnou 
pozici očí při pohledu na blízko: 
rohovkové odrazy by měly odpovídat 
vyznačeným kruhům pro vidění na 
blízko.

  ∆  Objevíte-li při kontrole zřetelné 
asymetrie, posuňte obě PD pro vidění 
na blízko o příslušnou hodnotu; dejte 
pozor, abyste zachovali binokulární 
PD naměřené pro vzdálenost 40 cm. 
Hodnotu k centrování pro vidění do 
dálky získáte přičtením 2,5 mm 
k naměřeným hodnotám PD pro vidění 
na blízko.  

Všechny naše designy jsou 
vypočítány pro vystředění plné 
zornice. Dodržování této podmínky 
vystředění je nezbytné pro získání 
optimální vizuální pohody. 

Kontrola měření4 Pomocí Ditestu vyberte požadovaný 
průměr čoček nebo přesné hodnoty 
odečtěte prekalibračním měřením 
(pomocí montážního rámečku – Boxing 
systému) obruby. Nyní máte k dispozici 
všechny údaje pro objednání brýlových 
čoček Varilux. 

4
MĚŘENÍ
ROZHODUJÍCÍ MOMENT PRO ÚSPĚŠNÉ OSAZENÍ BRÝLOVÉ ČOČKY: 
MĚŘENÍ A KONTROLA
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  ∆  Kontrola předpisu pro brýle na dálku: 
Přiložte konkávní stranu čočky na 
kónickou podložku fokometru. Kontrolní 
kroužek pro vidění do dálky musí být 
nad středem otvoru fokometru, osa 
čočky musí být horizontální.

  ∆  Kontrola předpisu pro brýle na blízko: 
Přiložte konvexní stranu čočky na 
kónickou podložku fokomentru. 
Kontrolní kroužek pro vidění na 
blízko musí být nad středem otvoru 
fokometru.

  ∆  Kontrola adice: adice je rozdíl mezi 
optickou mohutností pro vidění na 
blízko a optickou mohutností pro vidění 
do dálky naměřenými na přední straně. 
Tuto hodnotu lze přímo přečíst ze dvou 
číslic vyznačených pod dočasným 
mikrokroužkem. 

  ∆  Kontrola vyznačených značek a jejich 
správného umístnění. 

  ∆  Při kontrole prizmatu nastavte 
fokometr na značku „kontrola 
prizmatu“. Naměřené prizma je 
výslednicí ztenčujícího se prizmatu 
(jeho hodnota se rovná 2/3 adice) 
a předepsané prizmatické korekce.  

D/G průměr Sph Cyl Osa Add
70/75 +3,25 +0,75 030 +1,25

+3,12 +0,62 025 +1,14

příklad
předepsaná
dioptrická hodnota
dioptrická hodnota
změřená ve fokometru

adicevidění do dálky 

Zkontrolujte, zda brýlové 
čočky odpovídají udaným 
hodnotám 1

5 VÝBĚR A OSAZENÍ ČOČEK
DŮLEŽITÉ BODY
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  ∆  Centrovací a zabrušovací údaje musí 
být vyznačeny na fólii obruby.  

POMOCÍ PŘÍSTROJE DITEST NEBO 
CENTROVACÍ KARTY ZKONTROLUJTE:
  ∆  PD pravé a levé čočky
  ∆  výšku pravé a levé čočky

V PŘÍPADĚ HORIZONTÁLNÍ CENTRACE 
ZKONTROLUJTE SPRÁVNÉ NASTAVENÍ 
MIKROKROUŽKŮ 

PŘED OPRACOVÁNÍM ČOČEK 
PŘIZPŮSOBTE OBRUBY ZÁKAZNÍKOVÝM 
POTŘEBÁM, PŘIČEMŽ VĚNUJTE 
POZORNOST ZEJMÉNA:
  ∆  umístění brýlových čoček do stejné 

roviny
  ∆  pantoskopickému úhlu

Zkontrolujte správné 
vložení obruby4

Zkontrolujte, zda 
odpovídají naměřené 
a nastavené hodnoty3

Centrování a vyměření 
čoček provádějte zásadně 
v obrubě2

Neodstraňujte značky 
z čoček až do předání 
(v případě jejich vyblednutí 
je opět zvýrazněte)5

VÝBĚR A OSAZENÍ ČOČEK
DŮLEŽITÉ BODY5



31

  ∆  Respektujte posazení, které si zákazník 
vybral.

  ∆  Pro vidění do dálky použijte test 
ostrosti vidění.

  ∆  Pro vidění na blízko čtecím testem. 

  ∆  Pro vidění do dálky: vyznačený křížek 
koresponduje se středem pupil pravého 
a levého oka (obecně).

  ∆  Pro vidění na blízko: při poloze očí pro 
čtení by měl být vidět odraz rohovky 
v kroužku vyznačující oblast pro 
vidění na blízko (specifický příklad 
konvergenční asymetrie).

  ∆  Pro vidění do dálky by se měl dívat 
přímo před sebe v úrovni očí.

  ∆  Blízké předměty by měl pozorovat 
spodní částí čoček tak, že sklopí oči 
(a v případě potřeby mírně zvedne 
hlavu).

  ∆  Během zvykání si na nové brýle by 
se měly všechny pohyby hlavy a očí 
provádět pomalu. 

Ověřte kvalitu vidění4Přizpůsobte brýle obličeji 
zákazníka1

Za pomoci značek 
zkontrolujte centrování2

Dokončete přizpůsobení 
brýlové obruby3

Poraďte zákazníkovi, 
jak si lépe zvyknout 
na nové brýle5

Upozorněte zákazníka 
na období adaptace,
které je nezbytné 
u každých nových brýlí. 6

6 PŘEDÁNÍ HOTOVÝCH BRÝLÍ
OKAMŽIK PRAVDY
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  ∆  Dokonalé přizpůsobení je nezbytné 
pro pohodlné nošení progresivních 
brýlových čoček.

  ∆  Doporučte zákazníkovi, aby vás 
pravidelně navštěvoval. 

  ∆  Vysvětlete vašemu zákazníkovi, jak se 
presbyopie vyvíjí v čase (podívejte se na 
tabulku na straně 7).

  ∆  Poraďte zákazníkovi, aby chodil 
na pravidelné kontroly zraku a aby 
neustále nosil takovou korekci, která 
bude vždy odpovídat jeho potřebám, 
(usnadňuje to adaptaci při výměně 
brýlí). 

  ∆  Doporučte zákazníkovi, aby své brýlové 
čočky vždy čistil utěrkou z mikrovlákna 
(pokud budou čočky hodně znečištěné, 
aby je omyl vlažnou vodou a tekutým 
mýdlem nebo jiným vhodným 
přípravkem, který neobsahuje agresivní 
chemické látky). 

  ∆  Doporučte zákazníkovi, aby brýle po 
použití ukládal do pouzdra, aby je nikdy 
nepokládal na stranu čoček a aby je 
nevystavoval zdrojům tepla (na palubní 
desce auta apod.).

Pohodlné vidění1 Průzračné vidění2 Kvalitní vidění3

7 ŘEŠENÍ ADAPTAČNÍCH PROBLÉMŮ
PRO DLOUHODOBOU SPOKOJENOST
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  ∆  Upozorněte zákazníka, že na 
progresivní brýlové čočky značky 
Varilux se vztahuje „Garance přivyknutí 
Essilor“ maximálně po dobu jednoho 
měsíce. 

  ∆  V rámci této nabídky má zákazník, 
který si pořídíl brýlové čočky Varilux, 
k dispozici jeden měsíc ( jenž se 
počítá od data vyzvednutí) na to, 
aby vyjádřil případné přetrvávající 
obtíže s adaptací. Jestliže je kvůli 
příčině obtíží s adaptací nutno změnit 
brýle, brýlové čočky vyměňte a berte 
přitom v úvahu prvky rozboru příčiny 
neadaptace. Za tímto účelem dodržujte 
podmínky „Garance přivyknutí 
Essilor“. V případě jakýchkoliv dotazů 
kontaktujte svého obchodního 
zástupce Essilor. 

  ∆  Brýlové čočky Essilor jsou dodávány 
s certifikátem pravosti, který umožňuje 
zaručit jejich původ a identifikovat typ 
používaných brýlových čoček (a také 
jejich dioptrické hodnoty).

  ∆  Vysvětlete zákazníkovi, že je důležité 
certifikát uchovat a předkládat ho 
při každé návštěvě u svého očního 
specialisty nebo optometristy.

GA
R

A
N

C
E    P Ř I V Y K N U

TÍ

Osvědčení pravosti4 Garance přivyknutí5

ŘEŠENÍ ADAPTAČNÍCH PROBLÉMŮ
PRO DLOUHODOBOU SPOKOJENOST7
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Druh potíží, jejich frekvence a konkrétní 
podmínky, za kterých k nim dochází, 
vzdálenosti (blízko/dálka), jejich účelová 
řešení, atd...

Označte středový kříž pro vidění do dálky 
a kroužky pro vidění na blízko. Zkontrolujte vertikální a horizontální 

přizpůsobení, pantoskopický úhel 
a stabilitu obruby.

Optickou mohutnost na dálku, blízko 
a adici.

Správnost vycentrování čoček na dálku 
a na blízko zkontrolujte na obličeji 
zákazníka.

  ∆  Změřte ostrost vidění do dálky 
a ostrost vidění na blízko.

  ∆  Potvrďte, že je adice vzhledem k věku 
zákazníka správná.

OBECNÁ PRAVIDLA

Změřte brýlové čočky2

Označte čočky3 Zkontrolujte přizpůsobení 
brýlové obruby5

Poznamenejte si přesně 
zákazníkovi potíže1

Zkontrolujte správnost 
vycentrování brýlových 
čoček4

Porovnejte zjištěné 
hodnoty s předpisem 
zákazníka6

DOD AT EK
ŘEŠENÍ ADAPTAČNÍCH PROBLÉMŮ
PŘI ŘEŠENÍ ADAPTAČNÍCH PROBLÉMŮ A JEJICH IDENTIFIKACI 
DODRŽUJTE PŘESNÉ POSTUPY



Tato tabulka uvádí do vztahu stížnosti, které jsou zákazníky nejčastěji 
vyjadřovány, s charakteristikami, jež jsou případně zpochybňovány. 

Při čtení zvedá hlavu nebo brýle. 
  ∆  Upravte přizpůsobení zdvihnutím obruby. 
  ∆ Zvětšete vzdálenost nebo dioptrie na blízko.
  ∆ Vsaďte čočky do obruby výše.

Při pohledu do dálky sklání hlavu nebo 
posouvá brýle níže.

  ∆  Upravte snížením obruby.
  ∆  Zmenšete dioptrickou hodnotu vidění do dálky nebo na blízko.
  ∆ Vsaďte nové čočky do obruby níže. 

Pro ostré vidění musí natáčet hlavu.
  ∆  Upravte nastavení.
  ∆ Upravte centrování.
  ∆ Zkontrolujte astigmatismus. 

Má vemi snížené zorné pole vidění 
na blízko. Únava po dlouhé práci při 
vidění na blízko

  ∆  Snižte adici.
  ∆  Snižte adici a zvyšte dioptrickou hodnotu pro vidění do dálky.
  ∆  Zkontrolujte astigmatismus.
  ∆ Upravte přizpůsobení zdvihnutím obruby.
  ∆ Upravte centrování: osaďte čočky výše. 

Pohled do strany je mimo ohnisko

  ∆  Zkontrolujte vyváženost mezi pravým a levým okem.
  ∆  Snižte optickou mohutnost pro vidění do dálky. 
  ∆  Snižte adici.
  ∆ Zkontrolujte PD pro dálku a upravte centrování. 
  ∆ Zkontrolujte pantoskopický úhel. 
  ∆ Zkontrolujte přizpůsobení obruby a pantoskopický úhel. 

STÍŽNOSTI ZÁKAZNÍKA MOŽNÁ ŘEŠENÍ
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CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU PŘÍPADNĚ ZPOCHYBŇOVÁNY

DOD AT EK
TABULKA PŘÍČIN POTÍŽÍ
TABULKA MOŽNOSTÍ, KDE JSOU UVEDENY NEJČASTĚJI SE 
VYSKYTUJÍCÍ POTÍŽE, NA KTERÉ SI ZÁKAZNÍCI STĚŽUJÍ



37

Tato tabulka uvádí do vztahu stížnosti, které jsou zákazníky nejčastěji 
vyjadřovány, s charakteristikami, jež jsou případně zpochybňovány. 

Vidí zdvojeně do dálky, na blízko 
nebo oboje.

  ∆  Změřte PD pro vidění do dálky a na blízko, výšku PD a ověřte 
centrování. 

  ∆  Změřte optickou hodnotu pro vidění do dálky a na blízko, 
astigmatismus a vyváženost mezi pravým a levým okem. 

  ∆ Zkontrolujte přizpůsobení a pantoskopický úhel. 
  ∆ Srovnejte s předchozími brýlemi. 

Vidí zdvojeně zdroje světla. 
  ∆ Zhotovte nové brýlové čočky s antireflexní úpravou. 
  ∆ Zkontrolujte astigmatismus. 

Vidí deformované linie. 

  ∆  Zkontrolujte astigmatismus. 
  ∆  Snižte adici. 
  ∆  Změřte PD na blízko a dálku, výšku PD a ověřte centrování.
  ∆  Upravte zdvihnutím obruby nebo vsaďte nové brýlové čočky výše. 

Pociťuje pálení, svědění nebo 
únavu očí. 

  ∆  Změřte PD na blízko a dálku, výšku PD a ověřte centrování.
  ∆  Změřte optickou mohutnost vidění do dálky a na blízko, 

astigmatismus a vyváženost mezi pravým a levým okem. 
  ∆ Srovnejte s předchozími brýlemi. 
  ∆ Zhotovte nové brýlové čočky s antireflexní úpravou. 

STÍŽNOSTI ZÁKAZNÍKA

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI, KTERÉ JSOU PŘÍPADNĚ ZPOCHYBŇOVÁNY

MOŽNÁ ŘEŠENÍ
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DOD AT EK
TABULKA PŘÍČIN POTÍŽÍ
TABULKA MOŽNOSTÍ, KDE JSOU UVEDENY NEJČASTĚJI SE 
VYSKYTUJÍCÍ POTÍŽE, NA KTERÉ SI ZÁKAZNÍCI STĚŽUJÍ



poznámky



Pro další informace nebo stažení tohoto 
Návodu na přizpůsobení progresivních brýlových čoček 

navštivte internetové stránky:
www.essiloracademy.eu



www.essiloracademy.eu
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