
VARILUX
NÁVOD A TIPY NA PRISPÔSOBENIE

PROGRESÍVNYCH OKULIAROVÝCH ŠOŠOVIEK

PRE ODBORNÍKOV
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Sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť túto príručku, ktorá zhromažďuje 
zásadné pravidlá pre úspešnú adaptáciu progresívnych okuliarových 
šošoviek.

Tento ucelený návod zahŕňa všetky etapy starostlivosti o vašich 
presbyopických zákazníkov, a to od vášho prvého kontaktu až po odovzdanie 
okuliarov.

Veríme, že vám táto príručka poslúži pri každodennej praxi a dopomôže 
vám k väčšej dokonalosti pri meraní a spracovaní progresívnych okuliarových 
šošoviek a zaručí tak úplnú spokojnosť vášho zákazníka.

Bez váhania sa k tejto príručke vracajte! 

VITAJTE!
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TYP OKULIAROVÝCH ŠOŠOVIEK
  ∆  Typ okuliarových šošoviek, ktoré 
zákazník používal: na diaľku, na blízko, 
na strednú vzdialenosť, bifokálne, 
progresívne (značka a typ okuliarových 
šošoviek).

  ∆  Charakteristika: materiál, vrstvy, ...

AKO ČASTO A NA AKÝ ÚČEL ZÁKAZNÍK 
POUŽÍVA OKULIARE 
  ∆ Používa ich trvalo alebo iba občas?
  ∆ Na akú vzdialenosť?
  ∆ Ako pracovné?

ŠPECIFICKÉ POŽIADAVKY
  ∆ Zamestnanie, záľuby
  ∆ Potreba ostrosti videnia
  ∆ Potreba zorného poľa

ANALÝZA PREDCHÁDZAJÚCICH  
ŠOŠOVIEK
  ∆  Vymerajte korekciu súčasných 
okuliarových šošoviek: sféru, cylinder, 
os, adíciu a prípadné prizmy

  ∆  Zistite dátum, odkedy nosí zákazník 
súčasné okuliare

  ∆  Do akej miery spĺňajú súčasné 
okuliarové šošovky nároky na korekciu 
- vymerajte ostrosť videnia do diaľky 
a na blízko.

Zistite dôvody, ktoré vedú zákazníka 
k výmene okuliarových šošoviek a overte 
si nutnosť týchto dôvodov.

Aké šošovky nosil
zákazník predtým?1

Aké sú potreby
zákazníka?2

1 POCHOPENIE POTRIEB ZÁKAZNÍKA
PRVÉ KROKY SÚ NEVYHNUTNÉ PRE SPRÁVNY VÝBER OKULIAROV
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AK JE ROZDIEL VIAC AKO...

  ∆  0,75 D sférickej hodnoty
  ∆  0,50 D cylindrickej hodnoty
  ∆  10° v osi
  ∆ 0,75 D v adícii

... OVERTE SI, ČI JE TAKÁ ZMENA NUTNÁ 
A PRESVEDČTE SA, AKO ZÁKAZNÍK 
BUDE OKULIAROVÉ ŠOŠOVKY S NOVÝMI 
HODNOTAMI ZNÁŠAŤ.

Prípadné sťažnosti na staré okuliare by 
mali byť v súlade s tým, ako sa vyvíja 
predpis nových okuliarov.

Hodnoty uvedené v tabuľke sú len 
orientačné a môžu byť v prípade nutnosti 
pozmenené.

*  Adícia od 2,50 do 3,50 by nemala byť takmer 
nikdy použitá.

VEK  ADÍCIA

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

 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*

Porovnajte novú korekciu 
s korekciou súčasných 
okuliarov1

Porovnajte hodnoty adície 
s doporučenými normami 
podľa tabuľky2

ANALÝZA PREDPISU
POMÔŽE VÁM VYHNÚŤ SA NEŽIADUCIM VÝSLEDKOM2
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ROZPOZNANIE NEDOSTATOČNE 
KORIGOVANEJ HYPERMETROPIE

Nedostatočne korigovaná hypermetropia 
je často príčinou príliš vysokej hodnoty 
adície, pretože od nej priamo závisí 
hodnota adície.

 > Červenozelený test pre videnie do 
diaľky 

Ak pri vyšetrení zistíme u zákazníka 
preferenciu čítania textu na zelenom 
pozadí a ak zákazník znaky na červenom 
pozadí vníma rozmazane, ide s veľkou 
pravdepodobnosťou o nedostatočne 
korigovanú hypermetropiu. 

 > Zvýšenie dioptrickej hodnoty 
o + 0,50 D 

Pridajte okuliarové šošovky s optickou 
mohutnosťou +0,50 D pred šošovky 
korigujúce videnie do diaľky a požiadajte 
zákazníka, aby sa pozrel do diaľky. Ak jeho 
ostrosť videnia zostane rovnaká, alebo sa 
dokonca ešte zlepší, ide pravdepodobne 
o nedostatočne korigovanú 
hypermetropiu.

Pri videní do diaľky1

ANALÝZA PREDPISU
SKONTROLUJTE, ČI NIE JE ADÍCIA PRÍLIŠ VEĽKÁ. PRÍLIŠ VYSOKÁ 
HODNOTA ADÍCIE JE ČASTO DÔVODOM ADAPTAČNÝCH PROBLÉMOV 
NÁSLEDKOM NEDOSTATOČNE KORIGOVANÉHO VIDENIA DO DIAĽKY.2
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POUŽITIE KONTROLNÉHO TESTU 
ESSILOR CHECKTEST™
Zákazník s okuliarovými šošovkami 
korigujúcimi videnie do blízka drží 
CheckTest v obvyklej vzdialenosti na 
čítanie.
 

 > Červenozelený test
Ak zákazník vidí jasnejšie písmená na 
zelenom pozadí, je korekcia do blízka 
správna alebo slabšia. Ak zákazník vidí 
jasnejšie písmená na červenom pozadí, 
je korekcia do blízka pravdepodobne 
prekorigovaná.  

 > Vzor Helmoltzovho testu
Ak vidí zákazník kruhy blízko stredu bez 
deformácií, je korekcia na blízko pre danú 
čítaciu vzdialenosť správna. Ak vníma 
kruhy ako deformované, zákazník je 
pravdepodobne prekorigovaný. 

 > Zníženie dioptrickej hodnoty o – 1,00 D
Vložte šošovky s dioptrickou 
hodnotou – 1,00 D pred korekčné 
šošovky zákazníka: ak je zákazník ešte 
schopný prečítať malé písmená (aj keď 
s problémami), je adícia pravdepodobne 
príliš veľká.

Kontrolný text (CheckTest) si môžete zadarmo 
objednať u svojho obchodného zástupcu alebo 
prostredníctvom Zákazníckeho centra 
(0800 137 087).

Deformovaný obraz 
stredu terča Helmholtzov terč

Kontrola korekcie
do blízka2

ANALÝZA PREDPISU
SKONTROLUJTE, ČI NIE JE ADÍCIA PRÍLIŠ VEĽKÁ. PRÍLIŠ VYSOKÁ 
HODNOTA ADÍCIE JE ČASTO DÔVODOM ADAPTAČNÝCH PROBLÉMOV 
NÁSLEDKOM NEDOSTATOČNE KORIGOVANÉHO VIDENIA DO DIAĽKY.2
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Vyšetrite každé oko samostatne. Začnite 
skúšobnou korekciou (podľa starého 
predpisu alebo na základe hodnôt 
nameraných autorefraktometrom).

Vložte predpísané okuliarové šošovky 
pre videnie do diaľky do skúšobných 
okuliarov.

  ∆  Požiadajte zákazníka, aby sa pozeral 
do diaľky alebo na tabuľku zrakovej 
ostrosti. Vyhodnoťte zrakovú ostrosť, 
kedy sú obe oči otvorené, potom jedno 
oko po druhom (zakrytie jedného oka).

  ∆  Potvrďte predpis binokulárnou 
okuliarovou šošovkou +0,50 D, potom 
-0,50 D:

  »   +0,50 D musí zahmliť videnie 
zákazníka

  »  -0,50 D by nemala mať významný 
účinok (prípadne zopakujte ešte raz 
pomocou okuliarovej šošovky +0,25 
D a -0,25 D).

  ∆  Porovnejte videnie oboch očí tým, že 
zakryjete jedno oko a potom druhé oko:

  »  Videnie musí byť vyrovnané 
alebo mierne v prospech 
uprednostňovaného oka (stanovenie 
pomocou CheckTestu).  

  »  Potvrďte vyváženosť pravého/ľavého 
oka: vložte +0,50 D pred obe oči 
a porovnajte nejasný obraz pravého/
ľavého oka:

  ×  Ak bude videnie vyrovnané, predpis 
zachovajte

  ×  Ak bude zistená nevyrovnanosť, 
pridajte +0,25 D pred oko, ktoré 
lepšie vidí, až do dosiahnutia 
vyrovnanosti.

  ×  Ak vyrovnanosť nie je možná, 
zachovajte dominanciu 
preferovaného oka.

Umiestnite predpísané šošovky pre 
videnie do blízka do skúšobného rámu.
 
PRI SKÚŠKE ČÍTANIA
  ∆  Presvedčte sa, že zákazník vidí 

pohodlne na svoju obvyklú čítaciu 
vzdialenosť.

  ∆  Potvrďte vzdialenosť jasného videnia 
vzhľadom k potrebám zákazníka

 
S KONTROLNÝM TESTOM CHECKTEST™
  ∆  Nechajte zákazníka porovnať písmená na 
červenom a potom na zelenom pozadí:

  »  Videnie by malo byť vyrovnané alebo 
o niečo menej jasnejšie na zelenom 
pozadí.

  »  Uprednostňovanie červeného pozadia 
znamená, že hodnota predpisu pre 
videnie do blízka je príliš vysoká.

 
POMOCOU PROXIMETRA®
  ∆ Potvrďte adíciu na skúške čítania.
  ∆  Potvrďte vyrovnanosť pravého a ľavého 

oka pri videní do blízka (tým, že  vložíte 
separátor):

  »  Videnie musí byť vyrovnané.
  »  Pokiaľ to tak nebude, pridajte +0,25 D 
na oko, ktoré vidí menej jasne.

Pri videní do diaľky1

Pri videní do blízka2

DOD AT OKSKÚŠKA PREDPISU 
POMÔŽE VÁM VYHNÚŤ SA NEŽIADUCIM VÝSLEDKOM
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Vyšetrite každé oko samostatne. Začnite 
skúšobnou korekciou (podľa starého 
predpisu alebo na základe hodnôt 
nameraných autorefraktometrom).

ZAHMLIEVACIA METÓDA
  ∆  Predsaďte skúšobnú korekciu 
(pôvodnú korekciu alebo výsledok 
autorefraktormetru) a odmerajte 
zákazníkovu ostrosť videnia.

  ∆  Rozostrite videnie pridaním +1,00 D 
alebo +1,50 D.

  ∆  Postupne znižujte toto rozostrenie 
uberaním optickej mohutnosti 
v krokoch po -0,25 D a overte si 
zlepšenie ostrosti videnia.

  ∆  Pokračujte, až kým zraková ostrosť 
nedosiahne svoje maximum.

  ∆  Zaznačte si maximálnu plusovú 
sférickú hodnotu, pri ktorej je 
dosiahnutá maximálna ostrosť videnia.

METÓDA SKRÍŽENÝCH CYLINDROV

 > Určite si os cylindra (skríženými 
cylindrami ± 0,50 D):

  ∆  Nastavte si držiak krížového cylindra 
v smere osi cylindra podľa predpisu 
(mala by sa znížiť ostrosť videnia).

  ∆  Požiadajte zákazníka, aby sledoval na 
optotype riadok so znakmi strednej 
veľkosti a rýchlo otočte cylindrom 
okolo osi. Opýtajte sa zákazníka, ktorý 
z porovnávaných obrazov mu lepšie 
vyhovuje.

  ∆  Pootočte os korekčného mínusového 
cylindra o 5° smerom k osi mínusového 
cylindra zvoleného zákazníkom.

  ∆  Opakujte tento postup až dovtedy, kým 
zákazník subjektívne nevníma (alebo 
takmer nevníma) rozdiel.

 > Stanovte optickú mohutnosť cylindra 
(skríženými cylindrami ± 0,25 D):

  ∆  Nastavte mínusovú os skríženého 
cylindra pozdĺž osi korekčného 
mínusového cylindra. 

  ∆  Požiadajte zákazníka, aby sledoval 
riadok so znakmi malej veľkosti a rýchlo 
pootočte os cylindra. Opýtajte sa 
zákazníka, ktorá os mu lepšie vyhovuje.

  ∆  Ak vyhovuje zákazníkovi nastavenie, 
kedy je mínusová os skríženého cylindra 
rovnobežná s osobu korekčného 
mínusového cylindra, pridajte -0,25 D 
ku korekčnému cylindru.

  ∆  Opakujte tento postup až dovtedy, kým 
zákazník subjektívne nebude vnímať 
(alebo takmer nebude vnímať) rozdiel.

  ∆  Zaznačte si minimálne hodnoty 
zistených hodnôt optickej mohutnosti.

 > Stanovte sférickú optickú mohutnosť
  ∆  Pridajte +0,25 D ku sférickej 

mohutnosti a overte, či ostrosť videnia 
zostáva zachovaná.

Podrobné informácie nájdete v brožúre 
Praktická refrakce, ktorú si môžete zadarmo 
objednať u svojho obchodného zástupcu alebo 
prostredníctvom Zákazníckeho centra 
(0800 137 087).

Stanovenie sférických 
hodnôt1

Určenie cylindrických 
hodnôt2

DOD AT OK
KOREKCIA VIDENIA DO DIAĽKY (1)
IBA SPRÁVNA KOREKCIA VIDENIA DO DIAĽKY MÔŽE VIESŤ 

K OPTIMÁLNEJ KOREKCII NA BLÍZKO 
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 > Vyšetrenie ostrosti videnia do diaľky 
zvlášť pre pravé a ľavé oko:

  ∆  Striedavým zakrývaním: rýchlo zakryte 
jedno oko a potom druhé oko pomocou 
okluzoru alebo

  ∆  pomocou vertikálnej prizmy: pred jedno 
oko umiestnite prizmatickú šošovku 
bázu 3  dolu a pred druhé oko bázu 
3  nahor alebo 

  ∆  polarizáciou: použite polarizačný test 
s príslušnými polarizačnými filtrami pre 
zaistenie ostrosti videnia.

 > Rozostrite videnie oboch očí 
pridaním sférických +0,50 D 
a presvedčte sa, že skutočne prišlo 
ku zníženiu ostrosti videnia.

 > Synchronizujte videnie pravým 
a ľavým okom 
tak, že postupne pridávajte šošovky 
v krokoch po +0,25 D sférickej 
mohutnosti až dovtedy, kým 
sa nezlepší ostrosť videnia.

PRE SFÉRY:
  ∆  Vždy dobre korigujte ametropiu 
(najmä hypermetropiou), ale 
nepresahujte optimálnu korekciu.

  ∆  Nekorigujte nad mieru, dávajte 
prednosť miernej podkorekcii. 
Pri použití červenozeleného testu:

  »  Pri hypermetropii (ďalekozrakosti) 
sa snažte o vyvážené červené 
a zelené alebo mierne ostrejšie 
videnie na zelenom pozadí.

  »  Pri myopii (krátkozrakosti) sa snažte 
o vyváženie červenej a zelenej 
alebo mierne ostrejšie videnie na 
červenom pozadí.

PRE CYLINDRE:
  ∆  Astigmatizmus korigujte najmä vtedy, 

ak prináša prírastok v ostrosti videnia.
  ∆  Pamätajte na to, že slabý 

astigmatizmus môže byť veľmi 
variabilný.

  ∆  Upravte predpisy so šikmou osou, ktorá 
môže zvyšovať deformácie.

BINOKULÁRNE VIDENIE:
  ∆  Dôkladne vykonajte vyšetrenie 

vyváženosti oboch očí.
  ∆  Uprednostnite dominantné oko: 

nesnažte sa o zvrátenie prirodzenej 
dominancie medzi očami.

  ∆  V prípade anizometropie dbajte na 
minimálny možný rozdiel medzi pravým 
a ľavým okom.

 > Obojstranne zvyšujte ostrosť videnia  
v krokoch po - 0,25 D až dovtedy, kým 
nedosiahnete maximálnu zrakovú 
ostrosť. 

 > Preverte ostrosť videnia pre každé oko 
zvlášť, aby ste sa presvedčili, že nie je 
zamenené dominantné oko.

  ∆  Nezanedbávajte skutočnosť, že refrakcia 
sa nerobí donekonečna: v prípade 
nutnosti pridajte -0,25 D sférickej 
mohutnosti.

Pravidlá a odporúčania

Vyváženosť
binokulárneho videnia3

DOD AT OK
KOREKCIA VIDENIA DO DIAĽKY (2)
IBA SPRÁVNA KOREKCIA VIDENIA DO DIAĽKY MÔŽE VIESŤ K OPTIMÁLNEJ 
KOREKCII DO BLÍZKA
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Pre pohodlné videnie by mal zákazník 
používať 2/3 celkovej amplitúdy 
akomodácie na bežnú pracovnú 
vzdialenosť (1/3 celkového rozsahu 
akomodácie tvorí rezervu). 

Vzorec pre výpočet akomodácie:
adícia = 1/ vzdialenosť videnia do blízka 
–2/3 maximálnej amplitúdy 

  ∆  Do skúšobného rámu vložte korekčné 
okuliarové šošovky pre videnie do diaľky 
s nameranými hodnotami adície.

  ∆  Požiadajte zákazníka, aby sa presvedčil, 
že môže pohodlne čítať.

  ∆  Upravte hodnoty adície pre bežné 
vzdialenosti pri práci a čítaní.

Podrobné informácie nájdete v brožúre 
Praktická refrakce, ktorú si môžete zadarmo 
objednať u svojho obchodného zástupcu alebo 
prostredníctvom Zákazníckeho centra 
(0800 137 087).

Binokulárne videnie s nasadenými 
korekčnými okuliarovými šošovkami na 
videnie do diaľky a použitie tabuľky pre 
videnie do blízka:

S POHYBLIVOU TABUĽKOU PRE VIDENIE 
DO BLÍZKA:
Približujte zákazníkovi tabuľku až 
na hranicu čitateľnosti, maximálna 
amplitúda akomodácie je prevrátenou 
hodnotou tejto vzdialenosti. 
Príklad: Najnižšia pracovná vzdialenosť = 0,50 m; 
amplitúda akomodácie = 2,00 D.

S PEVNOU TABUĽKOU PRE VIDENIE DO 
BLÍZKA:
  ∆  Umiestnite tabuľku do vzdialenosti 40 cm 
a požiadajte zákazníka, aby začal čítať.

  ∆  Ak je schopný prečítať najmenší text, 
pridajte na obe oči -0,25 D, -0,50 D 
atď., až kým neprečíta aj tie najmenšie 
písmená.

  ∆  Postupne pridávajte na obe oči  +0,25 
D,  +0,50 D atď., až kým zákazník 
neprečíta ani najmenšie písmená.

amplitúda akomodácie = 2,50 D - konečná pridaná 
hodnota: 10,50. 

Maximálna 
amplitúda 

akomodácie 

Disponibilná 
akomodácia

2/3 maximálnej 
akomodácie

Adícia na 40 cm

(= 2,50 D – 2/3
akomodácie)

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

Overenie pohodlného 
videnia pri čítaní3

Zmeranie amplitúdy 
akomodácie1

Stanovenie hodnoty
adície2

DOD AT OK
STANOVENIE ADÍCIE (1)
METÓDA AKOMODAČNEJ REZERVY
KLASICKÁ METÓDA PRE STANOVENIE ADÍCIE
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Úplne korigujte ametropiu, najmä 
hypermetropiou (viď str. 11 a 12). 

Pri korekcii videnia do diaľky postupne 
pridávajte na obe oči v krokoch +0,25, 
+0,50, atď, až kým zákazník neprečíta 
aj tie najmenšie písmená = dosiahnutá 
hodnota predstavuje minimálnu adíciu.

4 KROKY

K minimálnej adícii pre dosiahnutie 
hodnoty adície pre pohodlné videnie 
(+0,75 D pre malé adície, +1,00 D pre 
najväčšie adície).

  ∆  Nechajte zákazníka, aby si overil, či je 
pre neho čítanie s nameranou adíciou 
pohodlné.

  ∆  Požiadajte zákazníka, aby si približoval 
čítací test až do vzdialenosti, v ktorej už 
čítanie malých písmen nebude možné: 
asi 25 cm od očí (ak je menej ako 20 cm, 
je adícia príliš veľká; ak je viac ako 30 
cm, je adícia príliš malá).

  ∆  V prípade potreby upravte hodnotu 
adície o 0,25 D podľa zvyčajnej 
vzdialenosti pre prácu a na čítanie.

Podrobné informácie nájdete v brožúre 
Praktická refrakce, ktorú si môžete zadarmo 
objednať u svojho obchodného zástupcu alebo 
prostredníctvom Zákazníckeho centra
(0800 137 087).

Správna korekcia videnia 
do diaľky1

Pridanie + 0,75 D 
až + 1,00 D3

Overenie zrakového 
pohodlia zákazníka4

Stanovenie minimálnej 
adície pre vzdialenosť do 
40 cm2

DOD AT OK
STANOVENIE ADÍCIE (2)
METÓDA MINIMÁLNEJ ADÍCIE
JEDNODUCHÁ A VYSKÚŠANÁ METÓDA STANOVENIA ADÍCIE
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Použite čo najvyššiu plusovú sférickú 
mohutnosť, ktorá poskytuje maximáálnu 
zrakovú ostrosť (viac nájdete na str. 11 
a 12).

  ∆  Požiadajte zákazníka, aby sa pozrel vo 
vzdialenosti 40 cm na kríž vodorovných 
a zvislých čiar.

  ∆  Vložte krížový cylinder ± 0,50 D tak, 
aby bola u oboch očí mínusová os v uhle 
90°: zákazník by mal jasnejšie vidieť 
vodorovné čiary.

  ∆  Postupne vkladajte okuliarové šošovky 
so silou + 0,25 D, + 0,50 D, + 0,75 D, 
až kým zákazník neuvidí vodorovné 
a zvislé čiary rovnako čierne.

  ∆  Zachovajte hodnotu adície, ktorá 
prináša najlepšiu rovnosť medzi 
vodorovnými a zvislými čiarami.

  ∆  Do skúšobného rámu vložte korekčné 
šošovky pre videnie do diaľky 
s nameranými hodnotami adície.

  ∆  Požiadajte zákazníka, aby sa presvedčil, 
že môže pohodlne čítať.

  ∆  Upravte hodnoty adície pre bežné 
vzdialenosti pre prácu a na čítanie.

Podrobné informácie nájdete v brožúre 
Praktická refrakce, ktorú si môžete zadarmo 
objednať u svojho obchodného zástupcu alebo 
prostredníctvom Zákazníckeho centra
(0800 137 087).

Overte pohodlné videnie
pri čítaní3

Plne korigujte videnie do 
diaľky1

Stanovenie hodnoty
adície2

DOD AT OK
STANOVENIE ADÍCIE (3)
METÓDA PEVNÉHO KRÍŽOVÉHO CYLINDRA
REFERENČNÁ METÓDA PRE STANOVENIE ADÍCIE
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Vyberte rám, ktorý sa hodí k tvári 
zákazníka, ktorý dobre a stabilne sedí na 
nose a ktorého dolná hrana je dostatočne 
vzdialená od pupily. 

Upravte rám na tvári zákazníka tak, 
aby ste získali:
  ∆  Zvislá vzdialenosť je medzi 12 až 14mm.
  ∆  Pantoskopický uhol (medzi stranicou 
a očnicou) je medzi 8° až 12°.

Postupujte v tomto poradí:
  ∆  Osadenie okuliarových šošoviek do 
rámu 

  ∆  Prispôsobenie prednej časti: pôdorys 
(projekcia), sklon, horizontálne 
prispôsobenie

  ∆  Prispôsobenie straníc: roztvorenie, 
tvar a dĺžka, uchytenie za uši, zovretie 
straníc

Ak sa po prispôsobení parametre rámu 
vzdiaľujú od normy, odporúčame vybrať 
si personalizované okuliarové šošovky 
na mieru podľa podmienok používania 
okuliarov, aby bolo zákazníkovi zaistené 
optimálne pohodlné videnie.

Pre optimálne pohodlie dodržujte 
minimálne vzdialenosti:
  ∆  14 mm medzi stredom zrenice a dolnou 
hranou rámu, 

  ∆  10 mm medzi stredom zrenice a hornou 
hranou rámu.

14 mm min.

10 mm min.

Prispôsobenie rámu sa musí 
uskutočňovať vždy pred 
samotným meraním.

8°-12°

12-14 mm

Výber rámu1 Prispôsobenie okuliarového 
rámu2

3 VÝBER OKULIAROVÉHO RÁMU
VÝBER VHODNÉHO RÁMU JE DÔLEŽITÝ PRE ZRAKOVÉ POHODLIE
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PREDPOKLADY
  ∆  Prispôsobte rám: zopakujte podmienky 
následného nosenia.

  ∆  Presvedčte sa o vodorovnej polohe 
tváre a o symetrii rovín okuliarových 
šošoviek.

  ∆  Overte projekciu tváre: rovnaké miery 
vpravo i vľavo. Pokiaľ to bude možné, 
odstráňte fólie.

  ∆  Neuskutočňujte meranie s korekčnými 
okuliarovými šošovkami.

  ∆  Prispôsobte meraciu vzdialenosť 
a výšku kamery.

  ∆  Pozorujte držanie hlavy zákazníka 
počas prípravnej fázy.

USADENIE KLIPU NA MIESTO
  ∆  Vycentrujte klip na stred rámu.
  ∆  Pritlačte zadné háčiky klipu na rám: 
rovina háčikov je vodorovná s rovinou 
okuliarových šošoviek.

  ∆  Nechajte zákazníka, aby si nasadil rám.
  ∆  Overte, že umiestnenie klipu je stále 
správne.

VIDEOZÁZNAM
  ∆  Presvedčte sa, že zákazník je 

v prirodzenej polohe. Požiadajte ho, 
aby sa pozrel vpravo, vľavo a potom 
dopredu.

  ∆  Skontrolujte držanie hlavy v reálnom 
čase vďaka štvorcu, ktorý je 
umiestnený v pravom hornom rohu.

  ∆  Uložte priemernú hodnotu uhlu 
záznamu.

  ∆  Uskutočnite videozáznam v 2 krokoch: 
čelný pohľad a trojštvrťový pohľad.

  ∆  Overte, že čidlá boli zohľadnené 
správnym spôsobom:

  »  zvoľte videozáznam čelného 
pohľadu, ktorý zodpovedá hodnote 
určeného uhlu záznamu.

  »  zvoľte videozáznam trojštvrťového 
pohľadu s uhlom medzi  15° až 25°.

Pred každým meraním musí 
byť rám bezpodmienečne 
prispôsobený tvári zákazníka.

Meranie s meracím 
systémom Visioffice1

4
MERANIE
ROZHODUJÚCI MOMENT PRE ÚSPEŠNÉ OSADENIE OKULIAROVEJ 
ŠOŠOVKY: MERANIE A KONTROLA
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BOXING
Práca dotyčníc Boxing má zásadný 
význam pre presnosť merania.

  ∆  Skontrolujte značenie  pupilárnych 
odrazov (krížik na odraze), ak bude 
treba, opravte ho.

  ∆  Celoočnicové rámy: Zarovnajte 
vodorovné a zvislé značky tangenciálne 
s hranou okuliarovej šošovky/rámu 
(vnútorná hrana rámu, neberte do 
úvahy hĺbku drážky).

  ∆  Viazané alebo vŕtané rámy: Umiestnite 
rovné značky na prednú hranu 
okuliarovej šošovky.

  ∆  Dokončite tým, že zvolíte typ rámu.

DODATOČNÉ MERANIA

 > Čítacia vzdialenosť
  ∆  Vložte čítaciu kartu do tabletu 

spojeného so systémom.
  ∆  Znovu umiestnite klip na staré 

korekčné okuliare.
  ∆  Požiadajte zákazníka, aby držal tablet 

ako knihu a aby prečítal text.

POZNÁMKA: Prečítanie väčších písmen testu 
umožňuje vziať do úvahy nedostatočnú korekciu 
videnia do blízka približne o 0,50 D.

  ∆  Overte primeranosť čítacej vzdialenosti 
a hodnotu adície: čítacia vzdialenosť 
(v metroch) nemôže byť väčšia ako 
obrátená hodnota adície (v dioptriách).

Príklad: Ak adícia = 2,50 D, čítacia vzdialenosť 
≤0,40 m.

 > Dominantné oko 
  ∆  Požiadajte zákazníka, aby sa vzdialil od 

Visioffice (1, 30 m) a aby držal tablet 
s natiahnutými rukami.

  ∆  Požiadajte zákazníka, aby sa pozrel 
otvorom tabletu na štvorec, ktorý sa 
nachádza na spodnej časti Visioffice. 

  ∆  V každom prípade je pre správne 
meranie nevyhnutné pozrieť sa do 
návodu na použitie Visioffice.   

OBRAZOVKA S VÝSLEDKAMI

Pred každým meraním musí 
byť rám bezpodmienečne 
prispôsobený tvári zákazníka.4

MERANIE
ROZHODUJÚCI MOMENT PRE ÚSPEŠNÉ OSADENIE OKULIAROVEJ 
ŠOŠOVKY: MERANIE A KONTROLA



PRIEMERNÁ 
HODNOTA BODY, NA KTORÉ JE POTREBNÉ DAŤ POZOR

PANTOSKOPICKÝ 
UHOL

8° až 12°
Pozor na držanie hlavy príliš hore alebo príliš 
sklonenú hlavu.

UHOL ZAKRIVENIA 
RÁMU

6° až 8° Skontrolovať, že rozmery A a B sú v súlade.

VZDIALENOSŤ 
ERC

16 mm až
36 mm 

   Na rozdiely ERC pravého/ľavého oka menšie 
ako 2 mm

   Skontrolovať, že okuliarové šošovky sú 
v rovnakej rovine

POLOVIČNÁ 
VZDIALENOSŤ 
ZRENÍC

Celková vzdialenosť Visioffice = celková vzdialenosť pupilometru 
* Polovičná vzdialenosť závisí od uhla záznamu.
*  Pokiaľ nie sú polovičné vzdialenosti v súlade, skontrolujte, či 

krížiky osí sú na odrazoch rohovky.

VÝŠKA 
CENTRÁCIE

Minimálne 
hodnoty

* Krátky dizajn 
= 14 mm

* Iný dizajn = 
17 mm

Dodržujte rozdiely výšok pravého/ľavého oka, 
ktoré sú rozdielne pri objednávke a pri centrácii 
alebo zábruse.

   Výškové asymetrie pravého/ľavého oka môžu 
byť spôsobené tým, že rám nie je vodorovný.
  Ak bude potrebné, vyznačte miery na 
prezentačnom kalibri.

ČÍTACIA 
VZDIALENOSŤ

28 cm až 50 cm 

Používanie starej korekcie a čítanie textu 
z tabuľky (výber riadku v závislosti na schopnosti 
čítania zákazníka).
   Na primeranosti meranej čitacej vzdialenosti 
a hodnoty predpísanej adície.
  Čítacia vzdialenosť ovplyvňuje postavenie zóny 
čítania na blízko.

KOEFICIENT 
HLAVA-OKO

Žiadna 
priemerná 
hodnota

Koeficient stability sa rovná alebo je  
menší než 0,15.

DOMINANTNÉ 
OKO

-
Držanie tabuľky oboma natiahnutými rukami. 
Zákazník sa pozerá oboma očami: zameriava sa 
na nálepku terča.

2 pozorovania
zákazníka:

Záznam 1 a Záznam 2 

Porovnanie
2 pozorovaní

Meranie:
čelný pohľad 

Stránka s výsledkami
EXPERT III

Priemerná hodnota
(Vm)

Prípad1
Záznam 1 - Záznam

2 > ± 2°
Vm nestabilný

Prípad2
Záznam 1 - Záznam

2 ≤ ± 2°
Vm = (Cap 1 + Cap 2) / 2

Urobiť snímok
čo najbližší 0°
presne < ± 5°

Posúvať kurzor
videa pre

výber snímok = Vm

UHOL ZÁZNAMU 0° UHOL ZÁZNAMU = Vm

UHOL ZÁZNAMU 
  ∆  Štandardný (prednastavený) výber 
obrazu, ktorý predstavuje držanie hlavy, 
ktorý sa čo najviac približuje 0°.

  ∆  Ak je pozorovaný uhol záznamu, je 
potrebné zvoliť zodpovedajúci snímok.

  ∆  Ak je uhol záznamu premenlivý, 
uskutočnite 2 merania a postupujte 
tak, ako je uvedené nižšie:

DOD AT OK
MERANIE
ROZHODUJÚCI MOMENT PRE ÚSPEŠNÉ OSADENIE OKULIAROVEJ ŠOŠOVKY: 
MERANIE A KONTROLA
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PREDPOKLADY A UMIESTNENIE KLIPU
  ∆  Postupujte tak, ako je uvedené na 

strane 19.

PRVÁ FOTOGRAFIA 
  ∆  Umiestnite prístroj do vzdialenosti asi 

60-90 cm od zákazníka, jeho oči sú 
približne 20 cm nad prístrojom.

  ∆  Požiadajte zákazníka, aby si sadol 
na okraj stoličky a pozeral sa priamo 
dopredu.

  ∆  Spustite natáčanie vtedy, keď sa 
obrazovka zazelená (správne držanie 
hlavy).

DRUHÁ FOTOGRAFIA
  ∆  Požiadajte zákazníka, aby sklonil hlavu 

asi o 10° a aby sa pozeral na svetelný 
bod.

  ∆  Spustite natáčanie vtedy, keď sa 
obrazovka zazelená (správne držanie 
hlavy).

ČÍTACIA VZDIALENOSŤ 
  ∆  Znovu umiestnite klip na staré korekčné 

okuliare.
  ∆  Požiadajte zákazníka, aby držal tablet 

(tabuľku) ako knihu a prečítal text.

POZNÁMKA: Čítanie väčších písmen testu 
umožňuje vziať do úvahy nedostatočnú korekciu 
videnia na blízko. 

  ∆ Spustite video s meraním. 

OBRAZOVKA S VÝSLEDKAMI

EDITOVANIE BOXINGU
Práca dotyčníc Boxingu má zásadný 
význam pre presnosť merania:

  ∆  Postupujte takým spôsobom, ako je 
uvedené na strane 20.

V každom prípade je pre správne meranie nutné pozrieť sa do návodu na používanie konkrétneho zariadenia. 

Meranie elektronickým 
systémom predajnej 
tabuľky2

4
MERANIE
ROZHODUJÚCI MOMENT PRE ÚSPEŠNÉ OSADENIE OKULIAROVEJ 
ŠOŠOVKY: MERANIE A KONTROLA
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Meranie PD (pupilárnej vzdialenosti)
Pomocou CRP (Corneal Reflection 
Pupilometer) - s využitím odrazu rohovky

 > Umiestnenie pupilometra
  ∆  Pristúpte k meraniu. Zákazník by mal 
stáť.

  ∆  Nastavte vzdialenosť merania 
pupilometra (na nekonečno, neskôr na 
40 cm).

  ∆  Zväčšite podporu čela a umiestnite 
pupilometer na nos zákazníka (akoby to 
bol ďalekohľad).

  ∆  Presvedčte sa, že pupilometer je 
v rovnakej polohe, v akej bude rám.

  ∆  Uvoľnite podporu čela. Skontrolujte, 
či je pupilometer vo vodorovnej polohe 
a v kontakte s čelom zákazníka.

Polovičná vzdialenosť zreníc = 
vzdialenosť, ktorá delí stred zrenice od 
koreňa nosu.

Pred každým meraním musí 
byť rám bezpodmienečne 
prispôsobený tvári zákazníka.

Pre zaistenie optimálneho pohodlia používajte nástroje zaručujúce presnosť merania +/- 0,5mm pri PD vzialenostiach a výškach, dodržiavajte asymetriu.

 > Pristúpte k meraniu videnia do 
diaľky(do nekonečna) a k videniu na 
blízko(na vzialenosť 40 cm).

  ∆  Presuňte pravú a ľavú líniu pupilometra, 
aby ste ich priviedli do súdadu 
s odrazmi rohovky.

  ∆  pristúpte k meraniu oboch očí, 
potom každé zvlášť, a to použitím 
okluzoru(pupilometra).

  ∆  V prípade odchýlky oka alebo 
zdvojeného videnia pristúpte k meraniu 
každého oka samostatne použitím 
okluzoru.

 > Zaznačte si zrenicové vzdialenosti 
  ∆  Prečítajte pravú a ľavú zrenicovú PD 

vzdialenosť.
  ∆  Pozorujte, či existuje asymetria 

medzi pravou a ľavou vzdialenosťou 
a potvrďte ju(v prípade, že máte 
pochybnosti, uskutočnite nové meranie 
a overte správnu polohu pupilometra).

  ∆  Zaznačte si binokulárnu zrenicovú 
vzdialenosť, ktorá je súčtom 
monokulárnych zrenicových PD 
vzdialeností.

S tradičnými nástrojmi1

4
MERANIE
ROZHODUJÚCI MOMENT PRE ÚSPEŠNÉ OSADENIE OKULIAROVEJ 
ŠOŠOVKY: MERANIE A KONTROLA
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MERANIE PUPILÁRNEJ VÝŠKY
Pomocou HMS (Heigh Measuring System)

Musí byť zaznamenaná v systéme Boxing 
(vzhľadom k vodorovnej línii dotyčnice 
v spodnej časti rámu), nie v systéme na 
osi (vzhľadom na krajný bod rámu, ktorý 
sa nachádza kolmo na zrenicu).

 > Umiestnenie nástroja na rám 
zákazníka

  ∆  Umiestnite rám na tvár zákazníka 
a presvedčte sa, či je dokonale 
prispôsobený.

  ∆  Uchopte nástroj palcom a ukazovákom  
a pohyblivé klipy ponechajte otvorené.

  ∆  Položte prístroj na rám hornými 
spojivacími prvkami a povoľte klip na 
spodnej časti rámu. Nástroj umiestnite 
do stredu rámu.

  ∆  Presvedčte sa, že postavenie rámu na 
tvári zákazníka nebolo zmenené.

 > Pristúpte k meraniu videnia do diaľky 
v stoji.

  ∆  Požiadajte zákazníka, aby sa pozeral 
do diaľky vo výške svojich očí a zaujal 
prirodzenú polohu(nech sa pozrie 
vpravo, vľavo a potom dopredu).

  ∆  Umiestnite bielu čiaru každého kurzoru 
do stredu zrenice a pripevnite pomocou 
vrúbkovaných gombíčkov, ktoré sa 
nachádzajú na stranách. Postavte sa 
správnym spôsobom pred zákazníka 
( a do jeho výšky), aby ste predišli 
akejkoľvek chybe paralaxie. 
Ak je obtiažne pozorovať stred zrenice, 
vytvorte rohovkový odraz pomocou 
svietiaceho pera.

  ∆  Otočte tangenciálnu stupnicu v spodnej 
časti rámu skôr, ako ju odoberiete. 
Zaznačte si zrenicovú výšku a vezmite 
do úvahy hĺbku drážky.

  ∆  Všímajte si, či existuje rozdiel medzi 
pravou a ľavou výškou a potvrďte ho 
(v prípade pochybností uskutočnite 
ešte jedno meranie a skontrolujte 
správne vodorovné prispôsobenie 
rámu).

Pupilárna výška = vzdialenosť, ktorá 
oddeľuje stred zrenice od dotyčnice 
v spodnej časti rámu (na dne drážky).

Pred každým meraním musí 
byť rám bezpodmienečne 
prispôsobený tvári zákazníka.

Pre zaistenie optimálneho pohodlia používajte nástroje zaručujúce presnosť merania +/- 0,5mm pri PD 
vzialenostiach a výškach, dodržiavajte asymetriu.

4
MERANIE
ROZHODUJÚCI MOMENT PRE ÚSPEŠNÉ OSADENIE OKULIAROVEJ 
ŠOŠOVKY: MERANIE A KONTROLA
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DODATOČNÉ MERANIE  
pre progresívne okuliarové šošovky 
vyrobené na mieru pomocou meracieho 
prístroja (Fit System®).

Tento nástroj umožňuje stanoviť 
parametre vyrobenia okuliarových 
šošoviek na mkieru: vzdialenosť 
medzi okuliarovou šošovkou a okom, 
pantoskopický uhol a uhol zakrivenia 
rámu.
Tieto parametre umožňujú optimalizovať 
výpočet designu okuiarovej šošovky 
v závislosti na jej presnom postavení pred 
okom zákazníka.

MERANIE VZDIALENOSTI OKULIAROVEJ 
ŠOŠOVKY A OKA:
  ∆  Nasaďte rám na tvár zákazníka do 

akceptovanej polohy a presvedčte sa 
o tom, že je dokonale prispôsobený.

  ∆  Nechajte zákazníka, aby sa pozeral do 
diaľky.

  ∆  Nástroj umiestnite na bočnú stranu 
rámu, súbežne so stranicou okuliarov.

  ∆  Uveďte špičku nástroja do súladu 
s vrcholom rohovky.

  ∆  Zaznačte si vzdialenosť, ktorá oddeľuje 
vrchol rohovky od roviny okuliarovej 
šošovky. 

 > Vzdialenosť medzi okuliarovou 
šošovkou a okom

Vzdialenosť okuliarovej šošovky a oka 
= vzdialenosť medzi zadnou stranou 
okuliarovej šošovky a vrcholom 
zákazníkovej rohovky.

Pred každým meraním musí 
byť rám bezpodmienečne 
prispôsobený tvári zákazníka. 4

MERANIE
ROZHODUJÚCI MOMENT PRE ÚSPEŠNÉ OSADENIE OKULIAROVEJ 
ŠOŠOVKY: MERANIE A KONTROLA
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Pred každým meraním musí 
byť rám bezpodmienečne 
prispôsobený tvári zákazníka.

 > Pantoskopický uhol

Pantoskopický uhol = uhol, ktorý je 
tvorený rovinou okuliarových šošoviek 
s kolmicou.

Uhol zakrivenia rámu = uhol, ktorý je tvorený 
rovinou prechádzajúcou okrajom kalibru – na 
jeho dvoch koncoch – a rovinou dotyčnice 
uprostred rámu.

Zodpovedá sklonu rámu vzhľadom 
k vodorovnému primárnemu smeru 
pohľadu.

Meranie pantoskopického uhla:
  ∆  Odstráňte prezentačné fólie (okrem 
vŕtaného rámu alebo rámu z nylonových 
vlákien).

  ∆  Umiestnite okuliarový rám na tvár 
zákazníka a uistite sa, že je jeho 
umiestnenie správne.

  ∆  Povedzte zákazníkovi, aby sa pozeral do 
diaľky v prirodzenej polohe. 

  ∆  Použite bočný okraj nástroja proti 
okrajom rámu.

  ∆  Zaznačte si hodnotu pantoskopického 
uhla, ktorá je označená vodováhou.

 > Uhol zakrivenia rámu

Meranie uhlu zakrivenia rámu:
  ∆  Umiestnite nástroj naplocho (na stôl). 
  ∆  Rám umiestnite na nástroj (symetricky 

vzhľadom na stupnicu), stranice sú 
v správnej vodorovnej polohe.

  ∆  Odpočítajte hodnotu uhla zakrivenia 
rámu označenú na stupnici v súlade 
s okrajom fólie na úrovni rámu (musí 
byť označený vpravo, vľavo).

4
MERANIE
ROZHODUJÚCI MOMENT PRE ÚSPEŠNÉ OSADENIE OKULIAROVEJ 
ŠOŠOVKY: MERANIE A KONTROLA



27

 > Čítacia vzdialenosť

Je to vzdialenosť, ktorá oddeľuje rovinu 
čítania od roviny okuliarových šošoviek.

Táto vzdialenosť umožňuje optimalizovať 
stranové postavenie zóny videnia 
okuliarovej šošovky do blízka (posunutie 
dielu do blízka je tým dôležitejšie, čím je 
čítacia vzdialenosť kratšia).

MERANIE ČÍTACEJ VZDIALENOSTI:
  ∆  Nasaďte zákazníkovi jeho korekciu 

s videním do blízka (na skúšobné 
okuliare alebo použitím jeho starej 
korekcie).

  ∆  Podajte mu text a nechajte ho prečítať 
znaky strednej veľkosti (Parinaud 3).

  ∆  Presvedčte sa, že zákazník je pri čítaní 
v prirodzenej polohe.

  ∆  Pomocou metra alebo akéhokoľvek 
vhodného nástroja odmerajte 
vzdialenosť, ktorá oddeľuje test od 
roviny okuliarových šošoviek.

Čítacia vzdialenosť nemôže byť väčšia ako 
obrátená hodnota adície.

4
MERANIE
ROZHODUJÚCI MOMENT PRE ÚSPEŠNÉ OSADENIE OKULIAROVEJ 
ŠOŠOVKY: MERANIE A KONTROLA
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Pomocou Ditestu alebo centrovacej karty 
nakreslite krížiky na každej šošovke 
podľa PD a pupilárnej výšky každého oka 
a krúžok pre oblasť videnia do blízka. 
Povedzte zákazníkovi, aby si znovu 
nasadil rám.

KONTROLA VZDIALENOSTI STREDU
  ∆  Požiadajte zákazníka, aby sa pozeral 
na vzdialený bod. Postavte sa tak, aby 
vaše oči boli vo výške očí zákazníka 
a skontrolujte, že krížik vyznačujúci 
stred leží presne pred stredom každej 
pupily (viď fotografiu).

KONTROLA POĽADU DO BLÍZKA 
(NEPOVINNÉ)
  ∆  Pomocou systému VP, s použitím 
zrkadlovej metódy overte správnu 
pozíciu očí pri pohľade do blízka: 
rohovkové odrazy by mali zodpovedať 
vyznačeným kruhom pre videnie na 
blízko.

  ∆  Ak objavíte pri kontrole zreteľnú 
asymetriu, posuňte obe PD pre videnie 
do blízka o príslušnú hodnotu, dajte 
pozor, aby ste zachovali binokulárne 
PD namerané pre vzdialenosť 40 cm. 
Hodnotu k centrovaniu pre videnie do 
diaľky získate pripočítaním 2,5 mm 
k nameraným hodnotám PD pre videnie 
do blízka.

Všetky naše dizajny sú vypočítané 
pre vycentrovanie plnej zrenice. 
Dodržiavanie tejto podmienky 
centrácie je nevyhnutné pre získanie 
optimálnej vizuálnej pohody.

Kontrola merania4 Pomocou Ditestu vyberte požadovaný 
priemer šošoviek alebo presné hodnoty 
odpočítajte prekalibračným meraním 
(pomocou montážneho rámčeka - Boxing 
systému) rámu. Teraz máte k dispozícii 
všetky údaje pre objednanie okuliarových 
šošoviek Varilux.

4
MERANIE
ROZHODUJÚCI MOMENT PRE ÚSPEŠNÉ OSADENIE OKULIAROVEJ 
ŠOŠOVKY: MERANIE A KONTROLA
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  ∆  Kontrola predpisu pre okuliare na 
diaľku: 

  ∆  Priložte konkávnu stranu šošovky na 
kónickú podložku fokometra. Kontrolný 
krúžok pre videnie do diaľky musí byť 
nad stredom otvoru fokometra, os 
šošovky musí byť vodorovná.

  ∆  Kontrola predpisu pre okuliare do blízka:
  ∆  Priložte konvexnú stranu šošovky na 
kónickú podložku fokometra. Kontrolný 
krúžok pre videnie do blízka musí byť 
nad stredom otvoru fokometra.

  ∆  Kontrola adície: adícia je rozdiel medzi 
optickou mohutnosťou pre videnie 
do blízka a optickou mohutnosťou 
pre videnie do diaľky nameranými 
na prednej strane. Túto hodnotu 
je možné priamo prečítať z dvoch 
číslic vyznačených pod dočasným 
mikrokrúžkom.

  ∆  Kontrola vyznačených značiek a ich 
správneho umiestnenia.

  ∆  Pri kontrole prizmy nastavte fokometer 
na značku "kontrola prizmy". Nameraná 
prizma je výsledkom stenšujúcej sa 
prizmy (hodnota sa rovná 2/3 adície) 
a predpísanej prizmatickej korekcie.

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

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

Príklad
predpísaná
dioptrická hodnota
dioptrická hodnota
nameraná na fokometri

AdíciaVidenie do diaľky 

Skontrolujte, či okuliarové 
šošovky zodpovedajú 
udaným hodnotám1

5 VÝBER A OSADENIE ŠOŠOVIEK
DÔLEŽITÉ BODY
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  ∆  Údaje o centrácii a brúsení musia byť 
vyznačené na fólii rámu  

POMOCOU PRÍSTROJA DITEST ALEBO 
CENTROVACEJ KARTY SKONTROLUJTE:
  ∆ PD pravej a ľavej šošovky
  ∆ Výšku pravej a ľavej šošovky

V PRÍPADE HORIZONTÁLNEJ CENTRÁCIE 
SKONTROLUJTE SPRÁVNE NASTAVENIE 
MIKROKRÚŽKOV.

PRED OPRACOVANÍM ŠOŠOVIEK 
PRISPÔSOBTE RÁMY POTREBE 
ZÁKAZNÍKA, PRIČOM VENUJTE 
POZORNOSŤ NAJMÄ:
  ∆  umiestneniu okuliarových šošoviek do 

rovnakej roviny,
  ∆ pantoskopickému uhlu.

Skontrolujte správne 
vloženie rámu4

Skontrolujte, či 
zodpovedajú namerané 
a nastavené hodnoty3

Centrovanie a vymeranie 
šošoviek uskutočňujte 
zásadne v ráme2

Neodstraňujte značky zo 
šošoviek až do odovzdania 
okuliarov (v prípade 
vyblednutia ich opäť 
zvýraznite).

5

VÝBER A OSADENIE ŠOŠOVIEK
DÔLEŽITÉ BODY5
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  ∆  Rešpektujte posadenie, ktoré si 
zákazník vybral.

  ∆  Pre videnie do diaľky použite test 
ostrosti videnia.

  ∆  Pre videnie do blízka použite čítací test. 

  ∆  Videnie do diaľky: vyznačený krížik 
korešponduje so stredom pupily 
pravého a ľavého oka.

  ∆  Videnie do blízka: pri polohe očí pre 
čítanie by mal byť vidieť odraz rohovky 
v krúžku vyznačujúci oblasť pre 
videnie do blízka (špecifický príklad 
konvergenčnej asymetrie).

  ∆  Pri videní do diaľky by sa mal pozerať 
priamo pred seba v úrovni očí.

  ∆  Blízke predmety by mal pozorovať 
spodnou časťou šošoviek tak, že sklopí 
oči (a v prípade potreby mierne zdvihne 
hlavu).

  ∆  Počas zvykania si na nové okuliare by 
sa mali všetky pohyby hlavy a očí robiť 
pomaly.

Overte kvalitu videnia4Prispôsobte okuliare tvári 
zákazníka1

Pomocou značiek 
skontrolujte centrovanie2

Dokončiite prispôsobenie 
okuliarového rámu3

Poraďte zákazníkovi, ako si 
najlepšie zvyknúť na nové 
okuliare5

Upozornite zákazníka na 
obdobie adaptácie, ktoré 
je nevyhnutné pri každých 
nových okuliaroch.6

6 ODOVZDANIE HOTOVÝCH OKULIAROV
OKAMIH PRAVDY
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  ∆  Dokonalé prispôsobenie je nevyhnutné 
pre pohodlné nosenie progresívnych 
okuliarových šošoviek.

  ∆  Odporučte zákazníkovi, aby vás 
pravidelne navštevoval.

  ∆  Vysvetlite zákazníkovi, ako sa 
presbyopia vyvíja v čase (tabuľka na 
strane 7).

  ∆  Poraďte zákazníkovi, aby chodil na 
pravidelné kontroly zraku a aby nosil 
takú korekciu, ktorá bude zodpovedať 
jeho potrebám (uľahčuje to adaptáciu 
pri výmene okuliarov).

  ∆  Odporučte zákazníkovi, aby okuliare 
utieral vždy handričkou z mikrovlákna. 
Pokiaľ budú šošovky veľmi znečistené, 
môže ich umyť  vlažnou vodou 
a tekutým mydlom alebo iným 
vhodným prípravkom, ktorý neobsahuje 
agresívne chemické látky.

  ∆  Odporučte zákazníkovi, aby okuliare po 
použití ukladal do púzdra, aby ich nikdy 
nepokladal na stanu šošoviek a aby ich 
nevystavoval zdrojom tepla (čelné sklo 
automobilu...).

Pohodlné videnie1 Priezračné videnie2 Kvalitné videnie3

7
RIEŠENIE ADAPTAČNÝCH 
PROBLÉMOV
PRE DLHODOBÚ SPOKOJNOSŤ
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  ∆  Upozornite zákazníka, že na 
progresívne okuliarové šošovky Varilux 
sa vzťahuje "Garancia privyknutia 
Essilor" maximálne na dobu 1 mesiaca.

  ∆  V rámci tejto garancie má zákazník, 
ktorý si zaobstaral okuliarové šošovky 
Varilux, k dispozícii 1 mesiac (počíta 
sa od vyzdvihnutia okuliarov) na 
to, aby vyjadril prípadné problémy 
s adaptáciou. Ak je z dôvodu problémov 
s adaptáciou nutné okuliare vymeniť, 
okuliarové šošovky vymeňte. V prípade 
akýchkoľvek otázok kontaktujte  
odborného konzultanta Essilor.

  ∆  Okuliarové šošovky Essilor sú dodávané 
s certifikátom pravosti, ktorý zaručuje 
ich pôvod a identifikuje typ používaných 
okuliarových šošoviek a ich dioptrické 
hodnoty.

  ∆  Vysvetlite zákazníkovi, aké dôležité je 
certifikát pravosti uschovať a predložiť 
ho pri každej návšteve očného 
špecialistu alebo optometristu.

GAR
A

N
C

IA  P R I V Y K N UTIA

Osvedčenie pravosti4 Garancia privyknutia5

RIEŠENIE ADAPTAČNÝCH 
PROBLÉMOV
PRE DLHODOBÚ SPOKOJNOSŤ7
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Druh problémov, ich frekvencia 
a konkrétne podmienky, pri ktorých k nim 
dochádza, vzdialenosti (blízko, diaľka), 
riešenie a pod.

Označte centrujúci krížik pre videnie do 
diaľky a krúžky pre videnie do blízka. Skontrolujte vertikálne a horizontálne 

prispôsobenie, pantoskopický uhol 
a stabilitu rámu.

Optickú mohutnosť na diaľku, blízko 
a adíciu. Správnosť vycentrovania šošoviek na 

diaľku a nablízko skontrolujte na tvári 
zákazníka.

  ∆  Zmerajte ostrosť videnia do diaľky 
a ostrosť videnia do blízka.

  ∆  Potvrďte, že adícia je vzhľadom k veku 
zákazníka správna.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Označte šošovky3 Skontrolujte prispôsobenie 
okuliarového rámu5

Zmerajte okuliarové 
šošovky2

Poznačte si presne 
zákazníkove problémy1

Skontrolujte správnosť 
vycentrovania okuliarových 
šošoviek4

Porovnajte zistené 
hodnoty s predpisom 
zákazníka6

DOD AT OK
RIEŠENIE ADAPTAČNÝCH PROBLÉMOV
PRI RIEŠENÍ ADAPTAČNÝCH PROBLÉMOV A ICH IDENTIFIKÁCIE DODRŽUJTE 
PRESNÉ POSTUPY



Táto tabuľka uvádza do vzťahu sťažnosti, ktoré sú najčastejšie vyjadrované 
zákazníkmi, s charakteristikami, ktoré sú prípadne spochybňované.

Pri čítaní musí zdvíhať hlavu alebo 
okuliare.

  ∆  Upravte prispôsobenie zodvihnutím rámu. 
  ∆  Zväčšite vzdialenosť alebo dioptrie do blízka.
  ∆  Vsaďte šošovky vyššie do rámu.  

Pri pohľade do diaľky skláňa hlavu 
alebo posúva okuliare nižšie.   

  ∆  Upravte znížením rámu.
  ∆  Zmenšite dioptrickú hodnotu videnia do diaľky alebo na blízko.
  ∆  Vsaďte šošovky do rámu nižšie.  

Pre ostré videnie musí nakláňať
hlavu. 

  ∆  Upravte nastavenie.
  ∆  Upravte centrovanie.
  ∆  Skontrolujte astigmatizmus.  

Má veľmi znížené zorné pole videnia 
na blízko. Únava po dlhej práci pri 
videní na blízko. 

  ∆  Znížte adíciu.
  ∆  Znížte adíciu a zvýšte dioptrickú hodnotu pre videnie do diaľky.
  ∆  Skontrolujte astigmatizmus.
  ∆  Upravte prispôsobenie zodvihnutím rámu.
  ∆  Upravte centrovanie: vsaďte šošovky vyššie.

Má rozmazané bočné videnie.  

  ∆  Skontrolujte vyváženosť medzi pravým a ľavým okom.
  ∆  Znížte dioptrickú hodnotu videnia do diaľky.
  ∆  Znížte adíciu.
  ∆  Skontrolujte PD do diaľky a upravte centrovanie.
  ∆  Skontrolujte pantoskopický uhol. 
  ∆  Skontrolujte prispôsobenie rámu a pantoskopický uhol.   

SŤAŽNOSTI ZÁKAZNÍKOV MOŽNÉ RIEŠENIA
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CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI, KTORÉ SÚ PRÍPADNE SPOCHYBŇOVANÉ

DOD AT OK
TABUĽKA PRÍČIN PROBLÉMOV
TABUĽKA MOŽNOSTÍ, KDE SÚ UVEDENÉ NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCE 
PROBLÉMY, NA KTORÉ SA ZÁKAZNÍCI SŤAŽUJÚ.
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Táto tabuľka uvádza do vzťahu sťažnosti, ktoré sú najčastejšie vyjadrované 
zákazníkmi, s charakteristikami, ktoré sú prípadne spochybňované.

Vidí zdvojene do diaľky, do blízka
alebo oboje.

  ∆  Zmerajte PD pre videnie do blízka a do diaľky, výšku PD a overte 
centrovanie.

  ∆  Zmerajte optickú hodnotu pre videnie do diaľky a na blízko, 
astigmatizmus a vyváženosť medzi pravým a ľavým okom.

  ∆  Skontrolujte prispôsobenie a pantoskopický uhol.
  ∆  Porovnajte s predchádzajúcimi okuliarmi. 

Zdroje svetla vidí dvojmo.
  ∆  Zhotovte nové okuliarové šošovky s antireflexnou úpravou.
  ∆  Skontrolujte astigmatizmus. 

Vidí deformované línie. 

  ∆  Skontrolujte astigmatizmus. 
  ∆  Znížte adíciu. 
  ∆  Zmerajte PD na blízko a do diaľky, výšku PD a overte centrovanie.
  ∆  Upravte zdvihnutím rámu alebo vsaďte nové okuliarové šošovky 

vyššie.  

Pociťuje pálenie, svrbenie alebo
únavu očí.  

  ∆  Zmerajte PD na blízko a do diaľky, výšku PD a overte centrovanie.
  ∆  Zmerajte optickú mohutnosť videnia do diaľky a na blízko, 

astigmatizmus a vyváženosť medzi pravým a ľavým okom.
  ∆  Porovnajte s predchádzajúcimi okuliarmi.
  ∆  Zhotovte nové okuliarové šošovky s antireflexnou úpravou.

SŤAŽNOSTI ZÁKAZNÍKA

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI, KTORÉ SÚ PRÍPADNE SPOCHYBŇOVANÉ

MOŽNÉ RIEŠENIA
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DOD AT OK
TABUĽKA PRÍČIN PROBLÉMOV
TABUĽKA MOŽNOSTÍ, KDE SÚ UVEDENÉ NAJČASTEJŠIE SA VYSKYTUJÚCE 
PROBLÉMY, NA KTORÍ SI ZÁKAZNÍCI SŤAŽUJÚ.



poznámky



Pre ďalšie informácie alebo stiahnutie tohto 
Návodu na prispôsobenie progresívnych okuliarových šošoviek  

navštívte: 
www.essiloracademy.eu



www.essiloracademy.eu
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