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Ako čítať predpis na dioptrické okuliare?

Vyplňte vaše parametre

NA DIAĽKU

NA BLÍZKO

Pokyny pre vyplnenie objednávkového formulára na dioptrické sklá

Je nevyhnutné, aby ste pred online nákupom okuliarových skiel, podstúpili meranie u svojho očného
špecialistu. Odovzdá vám lekársku správu alebo priamo poukaz na okuliare. Bude fajn, keď budete vedieť,
čo ktorý údaj znamená, takže sme si pre vás pripravili rýchly prehľad údajov, ktoré sú pre vás dôležité a
budete ich potrebovať pre objednanie dioptrických okuliarových skiel. Pri vypĺňaní objednávky si radšej
2x skontrolujte, že ste správne rozlíšili a zadali parametre pre pravé a ľavé oko.

Predpis môže vyzerať napríklad
takto. Lekári ale používajú rôzne
predtlače.

Niektorí oční špecialisti uvádzajú
pri meraní iba jednu hodnotu
PD - musíte ju teda vydeliť 2,
aby ste dostali hodnotu pre
pravé a ľavé oko.

Sféra (SPH) - predstavuje hodnotu sférickej dioptrie. Na predpise ju nájdete v plusových alebo mínusových
hodnotách. V prípade, že pole pre dioptriu nie je vyplnené, alebo je tu zapísaná nula, v objednávkovom
formulári vyberte 0,00. Ak je v poli pre dioptriu znamienko rovnosti (=), potom vo formulári vyberte
negatívnu (-) hodnotu.

Os (AX) - označuje pozíciu astigmatizmu na oku v stupňoch. Ak hodnota na predpise nie je vyplnená, pri
objednaní nechajte vo formulári os 0.

Cylinder (CYL) - táto hodnota značí astigmatizmus. Znamená to, že na rohovke je nejaká nerovnosť a táto
cylindrická dioptria ju vyrovná. Ak váš predpis hodnotu pre CYL neobsahuje, pri objednaní nechajte vo
formulári cylinder 0,00.

Vzdialenosť zreníc (PD) - táto hodnota ukazuje vzdialenosť medzi zorničkami v milimetroch. Presná
vzdialenosť je dôležitá pre správne vycentrovanie skiel v obrubách. Aj to má vplyv na ostrosť videnia. U
väčšiny ľudí je vzdialenosť od zreničky ku koreňu nosa medzi 28-35 milimetrami, ale samozrejme sú aj
výnimky. Ak vám lekár túto hodnotu nezapíše do predpisu na okuliare, môžete si ju zmerať sami s našou
pomôckou na meranie PD (nájdete ju na našich stránkach). Ak máte na predpise 1 hodnotu, vydeľte ju 
 a získate hodnotu pre pravé a ľavé oko (61: 2 = 30,5).
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