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A szemüveglencsék megrendelőlapjának kitöltésére vonatkozó utasítások

Elengedhetetlen, hogy szemüveg vásárlása előtt pontos mértékeket kapjon a szemorvosától vagy optikusától.
A szemeihez tartozó pontos értékekről egy receptet vagy részletes jelentést fog kapni. Abban az esetben, ha
kíváncsi arra, hogy mit jelentenek az azon található információk, elkészítettünk egy gyors áttekintést, amely
segítségével magyarázatot kaphat a rendeléshez szükséges értékekről. A megrendelés befejezése előtt kérjük

össze a jobb (R vagy OD) és a bal (L vagy OS) szem paramétereit.

Hogyan értelmezze a szemüvegre vonatkozó receptet?

Példaként mutatjuk, hogy
nagyjából hogyan néz ki egy
recept. A pontos formátum
bizonyos orvosok esetében
eltérő lehet.

Vannak szakemberek, akik csak
egy PD (pupillatávolság) értéket
említenek a mérés során. Ha ez
a helyzet, akkor a jobb és a bal
szem értékeinek kiderítéséhez
2-el kell eloszatnia az említett
értéket.

Sphere (SPH) - Gömb / szféra (SPH) - ez jelzi a szférikus dioptriát vagy erősséget. Plusz (+) értéket fog látni,
ha távollátó, mínusz (-) értéket, ha rövidlátó. Ha a dioptriánál egyenlőségjel (=) van megadva, akkor is a
negatív (-) értéket kell választani. Amennyiben dioptria érték nem lett mehadva, vagy ha nulla van
feltüntetve, akkor a 0,00 értéket válassza megrendelőlapunkon

Cilinder (CYL) - Ez az érték az asztigmatizmusnak vagy asztigmiának nevezett
állapotot jelzi. Ez azt jelenti, hogy a szaruhártya szabálytalan alakú, amit ez a hengeres dioptria korrigál.
Ha az Ön receptje nem tartalmaz CYL (cilinder) értéket, akkor ennél megrendeléskor adja meg a 0,00 értéket.

Tengely (AX) - Az asztigmatizmus helyzetét jelzi a szemen, fokokban. Ha nincs előírt érték megadva,
megrendeléskor értékként adja meg a 0 értéket.
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Pupillatávolság  (PD) - Ez az érték jelzi a pupillák közötti távolságot, milliméterben. A pontos távolság
azért fontos számunkra, hogy a lencséket  a pontos helyzetbe tudjuk állítani. A legtöbb embernél az orrhíd és
a pupillák távolsága 28-35 mm között van, azonban vannak kivételek. Amennyiben szemész szakembere
nem adta meg az értéket a recepten, akkor meghatározhatja azt a PD mérőeszközzel (megtalálható a
honlapunkon). Ha csak egy PD értéket lát a recepten, akkor azt ossza el 2-vel, hogy megkapja a jobb és bal
szem PD értékét. (például: 61: 2 = 30,5).


