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TYP SOCZEWEK

TYP SOCZEWEKWIDZENIE Z BLISKA

Instrukcje dotyczące wypełniania formularza zamówienia na soczewki okularów.

Przed zakupem okularów konieczne jest uzyskanie dokładnych pomiarów od okulisty lub optyka. Dostarczy ci
receptę lub szczegółowy raport dotyczący twoich dokładnych wartości. Jeśli zastanawiasz się, co to wszystko
oznacza, przygotowaliśmy szybki przegląd, które wartości mają znaczenie przy zamawianiu okularów i dlaczego.
Podczas wykonywania zamówienia sprawdź dokładnie wszystko, zwłaszcza, czy nie zmieszałeś parametrów
prawego (R lub OD) i lewego oka (L lub OS).

Jak czytać receptę na okulary?

Na przykład recepta może
wyglądać mniej więcej tak. Format
może się różnić w zależności od
lekarza.

Niektórzy specjaliści od oczu
wymieniają tylko jedną wartość
PD podczas pomiaru. Jeśli tak
jest, musisz podzielić go przez
2, aby uzyskać wartości prawego
i lewego oka.

Sfera (SPH) - oznacza to twoją sferyczną dioptrę lub moc. Zobaczysz to jako plus (+), jeśli jesteś
dalekowzroczny lub jako minus (-), jeśli jesteś krótkowzroczny. Jeśli pole dioptrii ma znak równości (=),
wybierz wartość ujemną (-) w formularzu. Jeśli pole dioptrii nie jest uzupełnione lub jeśli wprowadzono
tutaj wartość zero, wybierz 0,00 w naszym formularzu zamówienia.

Cylinder (CYL) - ta wartość wskazuje na stan zwany „astygmatyzmem”. Oznacza to, że rogówka ma
nieregularny kształt, co koryguje cylindryczna dioptra. Jeśli Twoja recepta nie zawiera wartości CYL,
podczas zamawiania wprowadź cylinder 0,00 w naszym formularzu.

Oś (AX) - wskazuje pozycję astygmatyzmu na oku, w stopniach. Jeśli przepisana wartość nie zostanie
wypełniona, wpisz 0 w naszym formularzu podczas składania zamówienia.

Rozstaw źrenic (PD) - ta wartość pokazuje odległość między twoimi źrenicami w milimetrach. Dokładna
odległość jest ważna, abyśmy prawidłowo wyśrodkowali soczewki w optymalnej pozycji. Dla większości
ludzi odległość od źrenicy do mostka nosa wynosi 28-35 milimetrów, ale są wyjątki. Jeśli Twój lekarz lub
specjalista nie dodał tego do swojej recepty, możesz to zmierzyć za pomocą naszego narzędzia do pomiaru
PD (znajdującego się na naszej stronie internetowej). Jeśli zauważysz tylko 1 wartość PD na recepcie,
podziel ją przez 2, aby uzyskać wartość prawego i lewego oka (na przykład: 61: 2 = 30,5).

Uzupełnij receptę

Prawe oko

Lewe oko

WIDZENIE Z DALEKA


