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Determinarea exactă a refracţiei este o condiţie esenţială pentru a asigura pacientului o vedere clară şi 
confortabilă. Trebuie să se acorde întotdeauna o atenţie deosebită evaluării acesteia.

Prezentul volum, din seria Caietelor de Optică Oculară Essilor, abordează tema « Refracţiei » din punct de
vedere « Practic ». Sunt descrise succint câteva metode simple şi verificate, alese dintre numeroasele 
metode existente. Scopul lucrării nu este de a trata subiectul în detaliu, ci de a prezenta câteva principii de
bază ale refracţiei, utile pentru practicieni în munca de zi cu zi. Principalul obiectiv este să-i ajute pe 
profesioniştii din domeniul opticii să răspundă nevoilor pacienţilor şi clienţilor lor. 
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În cazul ochiului emetrop (din greacă « emmetros »
= proporţionat şi « ops » = vedere), imaginea unui
obiect situat la infinit se formează pe retina 
ochiului, în stare neacomodată. În cazul ochiului
emetrop, retina este conjugatul optic al infinitului şi
se găseşte deci în planul focal imagine al 
sistemului optic al ochiului. Imaginea obiectelor 
îndepărtate se formează pe retină, răsturnată ;
ochiul emetrop vede obiectele clar fără să 
acomodeze.

Ochiul, sistem optic :

Ochiul emetrop neacomodat poate fi reprezentat
printr-un sistem optic compus din cornee,
umoarea apoasă, cristalin şi corpul vitros ale
cărui caracteristici (denumit « ochiului teoretic »)
sunt prezentate în tabelul de mai jos : 

Dacă simplificăm modelul, adică asociem 
elementele care formează ochiul, considerăm
corneea şi cristalinul ca fiind subţiri, şi luăm în
calcul acelaşi indice n = 1,336 pentru umoarea
apoasă şi corpul vitros şi rotunjim calculele,
putem determina un « ochi simplificat » (figura
2), cu o putere totală de 60 dioptrii şi lungime
axială de 24 mm. Acesta este compus dintr-un
dioptru unic cu puterea de 42 dioptrii (corneea)
care separă aerul de umoarea apoasă şi dintr-o
lentilă subţire cu putere de 22 dioptrii (cristalinul)
situată la 5,8 mm în spatele corneei şi separând
umoarea apoasă de corpul vitros. Deşi este mult
simplificat, acest model reflectă foarte bine
ochiul omenesc. 

Sursa : Yves Le Grand, Optica Fiziologica, 
ediţia 3, 1964

A Emetropia

Figura 1 : Ochi emetrop 

Figura 2 : Ochiul emetrop « simplificat »

S RlL
n=1,336

n=1,336

l=24 mm

d=5,8 mm

+22+42

prezbiţia şi corecţia lor
1 . Emetropia, ametropiile, 
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Grosime
(mm)

Indice
de refracţie

Rază 
anterioară

(mm)
Rază 

posterioară
(mm)

Cornee 0,55 1,377 7,8 6,5

Umoare
apoasă 3,05 1,337 - -

Cristalin 4,00 1,420 10,2 6,0

Corp vitros 16,70 1,336 - -
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1) Miopia 

Ochiul miop (din latină « myops » sau din greacă
«muôps » înseamnă literal « care îngustează ochii »)
este ochiul la care imaginea unui obiect situat la 
infinit se formează în faţa retinei. Din punct de vedere
optic, ochiul miop are un exces de putere relativ la
lungimea sa : fie pentru că este prea lung pentru
puterea pe care o are : miopie numită «axială
» (marea majoritate a cazurilor), fie pentru că este
prea puternic pentru lungimea pe care o are : miopie
numită « de putere ».

Principiul de corectie este de a introduce în faţa
ochiului miop o lentilă cu putere negativă care face
ca imaginea să se deplaseze în spate şi să o 
repoziţioneze pe retină.

2) Hipermetropia 

Ochiului hipermetrop sau hiperop (din greacă
«hyper » = peste şi « ops » = vedere), este
ochiul la care imaginea obiectelor situate la infinit
se formează în spatele retinei. Din punct de vedere
optic, ochiul hipermetrop are un deficit de putere
relativ la lungimea sa : fie pentru că este prea scurt
pentru puterea pe care o are : hipermetropie
numită «axială » (majoritatea cazurilor), fie
pentru că nu este destul de puternic pentru lun-
gimea sa : hipermetropie numită « de putere ».

Principiul de corectie este de a introduce în faţa
ochiului hipermetrop o lentilă cu putere pozitivă
care face ca imaginea să se deplaseze în faţă şi sa
o repoziţionează pe retină.

Figura 3 : Ochiul miop şi corecţia acestuia Figura 4 : Ochiul hipermetrop şi corecţia acestuia

B Ametropiile

Orice ochi care nu este emetrop se numeşte ametrop (din greacă « ametros » = disproporţionat şi « ops » =
vedere), deoarece prezintă o anomalie de refracţie caracterizată prin faptul că imaginea unui obiect aflat la
depărtare nu se formează pe retina acestui ochi, în stare neacomodată, ci în faţa sau în spatele retinei. Dacă
imaginea se formează în faţa retinei, ochiul se numeşte miop ; dacă se formează în spate, ochiul se numeşte
hipermetrop. Dacă imaginea se formează diferit în funcţie de meridiane, ochiul se numeşte astigmat. 
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3) Astigmatismul

Se numeşte astigmat, ochiul la care puterea variază
în funcţie de meridiane. Ochiul prezintă o ametropie
care variază în planuri diferite. De exemplu, o persoană
cu astigmatism, dacă se uită la litera E, poate vedea clar
linia verticală, dar în ceaţă liniile orizontale. 

Ochiul cu astigmatism are un meridian de putere
refractivă minimă şi un meridian de putere refractivă
maximă, numite meridiane principale. Între aceste
meridiane, puterea refractivă variază între limitele
minimă şi maximă. 

Când astigmatismul este regulat, meridianele 
principale sunt perpendiculare unul pe celălalt, iar
puterea variază în mod regulat. Astigmatismul
neregulat, în care meridianele principale nu sunt
perpendiculare, poate fi cauzat de exemplu de o
rănire, şi nu poate fi corectat prin simpla purtare a
ochelarilor. 

Astigmatismul se numeşte direct sau « după regulă »
dacă meridianul cel mai puternic al ochiului este
apropiat de verticală (adică este localizat între 70°
şi 110°). Se numeşte invers sau « contrar regulii »
dacă meridianul cel mai puternic este apropiat de
orizontală (localizat între 160° şi 200° sau -20° şi
+20°). Dacă astigmatismul nu este nici direct nici
invers, se numeşte oblic. 

Sistemul optic al ochiului astigmat formează, dintr-un
punct obiect oarecare, un fascicul luminos imagine de
formă complexă care focalizează în 2 mici linii
focale, aflate în plane diferite, perpendiculare între
ele. Aceste 2 linii focale corespund respectiv 
imaginilor formate de către meridianele principale
cu puteri maximă şi minimă ale ochiului. În intervalul
dintre cele 2 linii focale se află un loc special numit
cerc de difuzie minimă : secţiunea fasciculului 
astigmat este circulară şi are dimensiunea cea mai
redusă. Acest loc este din punct de vedere dioptric
echidistant faţă de  cele 2 linii focale.

Principiul de corectie al ochiului astigmat este de a
introduce în faţa ochiului o lentilă astigmată la care
puterea variază între cele două meridiane ale sale
contrar astigmatismului ochiului. Această lentilă,
numită sfero-cilindrică, prezintă o diferenţă de
putere între meridianele sale principale de putere
maximă şi minimă, numită cilindru, care 
compensează astigmatismul ochiului, făcând astfel
ca cele 2 linii focale ale ochiului să se suprapună
într-un singur punct imagine, şi o putere sferică ce
« repoziţionează » această imagine punctiformă pe
retină. Astigmatismul direct este corectat cu o 
lentilă cilindrică negativă cu ax apropiat de 0°, iar
astigmatismul invers cu o lentilă cilindrică negativă
cu ax apropiat de 90°.

Există mai multe feluri de astigmatism ocular, în
funcţie de poziţia imaginilor corespunzătoare celor
două meridiane principale ale ochiului (unde 
puterea refractivă este maximă, respectiv minimă) : 
- dacă ochiul este miop sau hipermetrop în toate
meridianele, se numeşte astigmatism compus,
- dacă ochiul este emetrop într-un meridian şi
miop sau hipermetrop în celălalt, se numeşte 
astigmatism simplu,
- dacă ochiul este miop într-un meridian şi 
hipermetrop în celălalt se numeşte astigmatism
mixt.  

Figura 5 : Ochiul astigmat şi corecţia acestuia
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Figura 7 : Prezbiţia şi ametropia

Figura 6 : Vederea de aproape
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Atunci când un obiect se apropie de ochi, imaginea
sa retiniană se deplasează în spatele retinei, iar
ochiul trebuie să-şi mărească puterea pentru a
păstra această imagine pe retină. Pentru asta,
ochiul dispune de capacitatea de a-şi bomba feţele
cristalinului, mărindu-şi astfel puterea totală :
acesta este fenomenul de acomodare.

Parcursul de acomodare este distanţa dintre cel mai
îndepărtat punct obiect văzut clar fără acomodare,
numit Punctum Remotum (« depărtat » în latină),
sau simplificat Remotum, şi cel mai apropiat punct
obiect văzut clar cu maximum de acomodare,
numit Punctum Proximum (« apropiat » în latină),
sau simplificat Proximum. La emetrop, acest 
parcurs de acomodare se întinde de la infinit la
Punctum Proximum situat la distanţă finită. În cazul
miopului, parcursul este real şi în întregime localizat
la distanţă finită în faţa ochiului. La hipermetrop,
parcursul de acomodare este parţial virtual (în
spatele ochiului) şi parţial real (în faţa ochiului).

Ochiul are o capacitate maximă de mărire a puterii
sale, numită amplitudine maximă de acomodare,
care determină punctul cel mai apropiat pentru care
ochiul formează o imagine clară pe retină : circa 20
de dioptrii la naştere (echivalând cu un Proximum
de ~5 cm), sub 10 dioptrii la 20 de ani (~10 cm), şi
doar câteva dioptrii la vârsta de 40 de ani (~35 cm),
cu o pierdere totală a acomodării, în jurul vârstei de
50 de ani (în funcţie de numeroşi factori). Pierderea
capacităţii de acomodare a ochiului se numeşte
prezbiţie.

Prezbiţia 
Un ochi se numeşte prezbit (din greacă « presbutês »
care înseamnă ochi bătrân) când cristalinul nu-şi mai
poate mări puterea suficient de mult pentru a
permite formarea, în cazul obiectelor apropiate, a
unei imagini clare pe retină ; în acest caz, amplitudinea
de acomodare este insuficientă pentru cerinţele 
vederii de aproape. Necorectată, prezbiţia va face
ca obiectele apropiate să fie văzute în ceaţă. 

Corecţia ochiului prezbit constă în a compensa
insuficienţa amplitudinii de acomodare în vederea
de aproape printr-o lentilă cu putere pozitivă.
Această lentilă, care se adaugă eventualei corecţii a
unei ametropii, se numeşte « adiţie ». Astfel, 

- Ochiul emetrop prezbit se corectează cu o
lentilă plană pentru depărtare şi cu una convexă
pentru apropiere,

- Ochiul miop prezbit se corectează cu o lentilă
mai puţin concavă pentru apropiere decât pentru
depărtare (şi poate fi chiar plană la apropiere, în
cazul în care adiţia este egală  cu miopia),

- Ochiul hipermetrop prezbit se corectează cu o
lentilă mai convexă la apropiere decât la depărtare

C Vederea de aproape, 
acomodarea şi prezbiţia
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Principiul optic al corecţiei miopiei şi
hipermetropiei
Principiul optic de bază în corectarea ametropiilor este
folosirea unei lentile pentru a forma imagini optice ale
obiectelor (pe care ochiul ametrop necorectat le vede
în ceaţă), pe care ochiul ametrop să le poată vedea
clar. Mai exact, corecţia constă în proiecţia, din punct
de vedere optic, în spaţiul pe care ochiul ametrop îl
vede clar, a unor imagini optice ale obiectelor pe care,
fără corecţie, le vede în ceaţă.

În particular, pentru a-l readuce pe ametrop în situaţia
emetropului, corecţia constă în a forma cu ajutorul
lentilelor imaginea unui obiect aflat la distanţă infinită,
în punctul în care ochiul ametrop vede clar fără 
acomodare, adică în remotumul său. Imaginea unui
obiect aflat la distanţă infinită formată de lentilă fiind,
prin definiţie, localizată în planul său imagine focal,
principiul corecţiei ametropului constă în determinarea
puterii corecţiei astfel încât focarul imagine al lentilei
să coincidă cu remotum-ul ochiului ametrop care 
trebuie corectat.

În cazul miopului (Figura 8a), imaginea unui obiect
aflat la infinit se formează în focarul imagine  (virtual)
al lentilei de putere negativă. Această imagine devine
la rândul său obiect pentru ochi şi, pentru că este
situată în remotum, se proiectează clar pe retină prin
conjugare prin sistemul optic al ochiului. În cazul
ochiului hipermetrop (Figura 8b), imaginea unui obiect
aflat la infinit se formează în focarul imagine (real) al
lentilei de putere pozitivă ; această imagine devine
obiect pentru ochi şi, pentru că este situată în
punctum remotum, se proiectează clar pe retină.

Principiul corecţiei astigmatismului
Principiul de corectie al ochiului astigmat este de a
introduce în faţa ochiului o lentilă astigmată la care
puterea variază între cele doua meridiane ale sale
contrar astigmatismului ochiului. Această lentilă,
numită sfero-cilindrică, prezintă o diferenţă de putere
între meridianele sale principale de putere maximă şi
minimă, numită cilindru, care compensează 
astigmatismul ochiului, făcând astfel ca cele  2 linii
focale ale ochiului să se suprapună într-un singur
punct imagine, şi o putere sferică ce « repoziţionează »
această imagine punctiformă pe retină.

Puterea cilindrului acţionează asupra liniei focalei
paralele cu axa sa : în cazul unei formule corectoare
exprimată în cilindru negativ, putem spune că cilindrul
cu axă la 0° face ca linia focală orizontală să se 
deplaseze în spate , fuzionând, într-un punct imagine
unic, cu linia focală verticală, iar puterea sferică
« repoziţionează » această imagine punctiformă
pe retină.

Figura 8 : Principiul corecţiei ochiului miop şi ochiului
hipermetrop

a) ochi miop                                                                                                                          

b) ochi hipermetrop
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Figura 9 : Principiul corecţiei ochiului astigmat

a) acţiunea cilindrului                                                   

b) acţiunea sferei
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Principiul optic al corecţiei 
ametropiilor şi prezbiţiei
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Spaţiul optic aparent şi real

În cazul ochiului ametrop corectat cu lentile de
ochelari, se pot distinge 2 spaţii optice :

- Spaţiul optic aparent sau corectat, cel
care este redat ochiului ametrop prin corecţie şi în
care evoluează obiectele fizice pe care le priveşte :
este spaţiul obiect al lentilei.

- Spaţiul optic real este spaţiul optic 
imagine pentru lentilă şi obiect pentru ochi, în care
evoluează imaginile optice ale obiectelor formate
de lentila corectoare. Aceste imagini sunt privite de
ochiul ametrop şi pentru care el formează imagini
pe retină. 

Orice spaţiu optic se întinde la infinit, real şi 
virtual, aceasta însemnând că spaţiul optic 
aparent se întinde în faţa şi în spatele lentilei, iar
spaţiul optic real se întinde în faţa şi în spatele
ochiului. Lentila corectoare acţionează în definitiv
ca un creator al spaţiului optic aparent. Imaginea
acestui spaţiu se formează, prin lentile, în spaţiul
optic văzut clar de ochiul ametrop. De aceea este
oarecum impropriu să vorbim despre « corecţie
optică » dată de lentilele de ochelari, deoarece
lentila nu corectează în realitate ametropia. Ar fi
mai potrivit să vorbim despre « compensare 
optică » a ametropiilor prin folosirea lentilelor.

Principiul optic al corecţiei prezbiţiei

Prin prescripţia unei adiţii, se redă ochiului prezbit
capacitatea de a vedea clar obiectele apropiate.
Scopul este acela de a reda prezbitului un parcurs de
acomodare aparent localizat la distanţa obiectelor
apropiate pe care le priveşte. Acest parcurs de 
acomodare aparent al vederii de aproape are 
proprietatea optică de a fi obiectul conjugat al 
parcursului de acomodare pentru vederea la distanţă
prin adiţie : imaginea punctului remotum al vederii 

de aproape Rp prin adiţie este remotum-ul vederii la
distanţă Rl, iar imaginea punctului proximum în
vederea de aproape Pp prin adiţie este proximum-ul
vederii la distanţă Pl. Rl fiind localizat la infinit, 
pentru că este vorba de remotum-ul corectat al
ochiului ametrop sau de remotum-ul real al ochiului
emetrop, rezultă Rp se găseşte întotdeauna în
planul focal obiect al adiţiei (Figura 10). 

Figura 10 : Principiul corecţiei ochiului prezbit
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Practica refracţiei necesită condiţii de lucru
corespunzătoare şi un echipament adecvat.

Refracţia se va face, de preferinţă, în o sală special
amenajată pentru examinarea vederii, situată într-un
loc liniştit şi ferit de orice altă activitatea din magazin,
pentru a asigura initimitatea pacientului şi pentru a
permite concentrarea. Iluminarea sălii va fi de 
intensitate medie pentru a corespunde condiţiilor
normale de vedere; se va evita îndeosebi efectuarea
examenului vizual în obscuritate (numai în cazul în
care o anumită investigaţie cere astfel de condiţii). O
distanţă minimă de 4 m până la 6 m (în funcţie de
ţară) este necesară pentru efectuarea testelor pentru
vederea la distanţă; această distanţă se poate obţine
direct sau prin reflexia într-o oglindă; testele vor fi
prezentate la nivelul ochilor pacientului. 

Pentru refracţia subiectivă, în general putem 
distinge 3 nivele posibile de echipamente :

- echipamentul minim, ce constă în rama de
probă şi o trusă cu lentile,

- echipamentul curent, constând într-un
refractor manual, care uşurează manipularea şi 
prezentarea lentilelor pacientului,

- echipamentul sofisticat, incluzând un
refractor automat, comandat de la un calculator şi de
la o tastatură specială şi cuplat sau nu la alte 
echipamente. 

În completarea acestor echipamente, este necesar să
se dispună de o serie completă de teste pentru 
vederea la distanţă, prezentate sub formă imprimată,
la retro-proiector sau proiectate. Aceste teste trebuie
să permită măsurarea acuităţii vizuale şi evaluarea
vederii binoculare. Pentru testarea vederii de aproape,
se vor folosi teste de citire, de preferinţă imprimate. 
Indiferent de tipul de echipament deţinut, câteva
instrumente simple sunt indispensabile : ocluzor,
lampă stilou, ruletă sau metru de croitorie, rame
binoculare duble dotate cu lentile sferice ± 0,25 D şi 
± 0,50 D, cilindrii în cruce de ±  0.25 D şi ±  0.50 D,
filtru roşu, prisme, ochelari polarizaţi etc… 

În plus, pentru măsurarea lentilelor, este indispensabil
un frontifocometru în camera de examinare.

Pentru refracţia obiectivă, echipamentul va cuprinde :
- un keratometru clasic sau automat, cu

care se măsoară razele corneene,
- un skiascop sau un autorefractometru

pentru determinarea refracţiei obiective.
Principiul şi utilizarea acestor instrumente vor fi 
descrise în paginile următoare. 

Se înţelege de la sine că folosirea acestor diverse
instrumente se va face de către experţi în
problemele de vedere, având nivelul de calificare şi
competenţa necesare şi conforme cu legislaţia în
vigoare în fiecare ţară.

Echipamente şi condiţii de lucru                   

Figura 11 : Refractor manual
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Înainte de examinarea refracţiei, trebuie făcută
anamneza (din greacă anamnênis : a-şi aminti), sau
istoria dataliată a cazului pacientului, pentru a afla
simptomele pentru care a venit la consult.
Strângerea acestor informaţii este foarte importantă
şi va permite orientarea examinării vederii într-o
anumită ordine.

În primul rând, se vor căuta motivele consultaţiei,
prin câteva întrebări deschise care se pun pacientului,
precum : Care este motivul vizitei ? Ce anume 
problemă vizuală vă deranjează?… 

Urmărim apoi să-l determinăm pe pacient să 
precizeze problema vizuală, şi mai ales să aflăm : 

- natura exactă a problemei : oboseală
vizuală, vedere în ceaţă, vedere dublă ?...    

- distanţa la care se produce : la depărtare,
la distanţă medie, la apropiere, în lateral ?... 

- circumstanţele în care se manifestă : 
lectură, muncă în faţa calculatorului, şofat ?...   

- momentul şi frecvenţa apariţiei : 
dimineaţa, seara, cu întrerupere, permanent ?...  

- condiţiile de lumină : la lumină intensă,
slabă, noaptea, sensibilitate la lumină foarte 
puternică ?...

- data şi modul apariţiei : când a apărut, a
fost pentru prima dată, a apărut brusc, progresiv ?...

- evoluţia problemei : problema s-a
ameliorat, s-a agravat, ce soluţie a găsit pacientul
pentru a trece mai uşor peste aceasta ?

- etc…

în decursul acestei discuţii, putem reformula
răspunsurile pacientului pentru a ne asigura că am
înţeles ce trebuie şi, la nevoie, vom folosi câteva
întrebări închise sau exemple pentru a obţine
răspunsuri. 

În afară de datele personale ale pacientului (nume,
vârstă etc.), este de asemenea necesar să aflăm
istoricul corecţiei şi în special caracteristicile  
echipamentului precedent folosit de pacient : fie
din fişa sa, fie din informaţiile date de acesta, fie
prin măsurarea corecţiei optice purtate.

De asemenea, este indispensabil să ştim cum va
folosi pacientul corecţia optică, mai precis pentru
ce activităţi profesionale sau în timpul liber.
Putem obţine aceste informaţii punând anumite
întrebări : 

- despre activitatea profesională : descrierea
activităţii, distanţa la care lucrează, poziţia de lucru
(la nivelul ochilor, mai sus sau mai jos, drept în faţă
sau lateral), lumina, ambianţa, gradul de atenţie,
durata lucrului etc…

- despre activităţile din timpul liber: sport,
lectură, bricolaj, şofat, privit la televizor, ascultat
muzică, pictură, cusut etc…
Ideal ar fi ca pentru cazurile particulare să poată fi
reconstituite şi simulate condiţiile de vedere din
situaţia cea mai frecventă, cea de la muncă sau cu
care îşi ocupă cea mai mare parte a timpului liber.

De asemenea, este important să aflăm orice altă
particularitate care ar putea afecta vederea 
pacientului, prin câteva întrebări despre sănătatea
oculară, cum ar fi : antecedentele vizuale din familie,
maladii oculare avute, operaţii chirurgicale suferite,
şedinţe de recuperare… sau despre starea generală
de sănătate : diabet, hipertensiune arterială, 
alergii, traumatisme, etc…   

Cunoaşterea istoricului pacientului este extrem de
importantă. Rigoarea şi seriozitatea cu care se va
desfăşura această discuţie vor da încredere 
pacientului pentru examenul care va urma.

Figura 12 : Discuţia preliminară : un prim contact
esenţial
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În orice examinare a vederii, prima etapă constă în
câteva măsurători preliminare simple. Acestea permit
identificarea şi evidenţierea problemei vizuale a
pacientului. De asemenea,  trebuie observat foarte
atent comportamentul său.

Se începe prin evaluarea performanţei vizuale a
pacientului pentru vederea la distanţă, apoi 
comportamentul şi capacitatea sa de lectură, la
vederea de aproape. Se va determina apoi ochiul
său preferat, după care se va face o depistare a
eventualelor anomalii pentru vederea binoculară.

Performanţa vizuală în vederea la distanţă 

Acuitatea vizuală a pacientului se măsoară cu un
optotip cu litere la o distanţă minimă de 4 până la
5 m, cu şi fără corecţie, cu fiecare ochi pe rând,
apoi cu ambii ochi. Pacientul citeşte literele cu voce
tare. Adesea are tendinţa să se oprească din citit de
la prima problemă de descifrare. În acel moment
este important să-l încurajăm să continue, 
întrebându-l de exemplu « şi pe rândul următor, ce
puteţi ghici ? ». Vom considera ca acuitate obţinută
orice rând pe care 3 litere (sau optotipuri) din 5 au
fost recunoscute.
Pentru determinarea monoculară a acuităţii, vom
folosi de preferinţă un ocluzor translucid, pentru a
evita ca ochiul nemăsurat să fie în întuneric ; aceasta
ne va permite de asemenea să-i observăm 
comportamentul.  Se va evita orice contact cu
ochiul, ca de exemplu presiunea din partea 
ocluzorului asupra ochiului, obturarea cu mâna sau
închiderea pleoapei.

Capacitatea de acomodare şi de
convergenţă în vederea  aproape 
Ţinând cont de extrema solicitare zilnică a vederii
aproape, este foarte important să se verifice 
capacitatea de acomodare şi de convergenţă pe
care o are pacientul. Pentru asta vom determina :

- punctum proximum de acomodare : cu
ajutorul unui test de foarte mici dimensiuni (câţiva
optotipi, de exemplu) pe care îl apropiem de ochii
pacientului, se măsoară distanţa la care acesta nu
mai poate vedea clar (proximum « avansat ») apoi,
depărtând testul, distanţa la care acesta poate să-l
vadă din nou clar (proximum « retras ») : poziţia lor
nu trebuie să difere decât cu 1 până la 2 cm.  

Această măsurare se va face separat la fiecare ochi
şi eventual şi în vedere binoculară. Măsurarea este
importantă îndeosebi la pre-prezbit pentru a
depista o disfuncţie acomodativă şi la anizometrop,
pentru a pune în evidenţă o disparitate acomodativă.

-  proximum de convergenţă : cu ajutorul
unei surse luminoase (lampă stilou) pe care o fixăm
asupra pacientului cu ambii ochi deschişi şi o 
apropiem treptat de nas, până când unul din ochii
pacientul nu mai fixează obiectul; se notează
această distanţă (punct de rupere) şi respectiv
ochiul care a deviat. Apoi, retrăgând lampa stilou,
se măsoară distanţa la care ochiul capătă iar fixaţia
(punct de recuperare). Conform normei, ruperea se
produce la o distanţă cuprinsă între 5 şi 10 cm de
rădăcina nasului, iar recuperarea apare între 10 şi
15 cm. Dacă punctul de rupere este situat la mai
mult de 20 cm, se consideră că pacientul suferă de
insuficienţă de convergenţă. 

Capacitatea de lectură în vederea aproape  

La vederea de aproape, cu un test de lectură ţinut
în mână de către pacient la distanţa sa spontană de
lectură, se evaluează capacitatea de lectură punându-l
să caute paragraful cu cele mai mici caractere pe care
îl poate citi. La fel ca şi pentru vederea la distanţă,
îl vom încuraja să ghicească textul atunci când
începe să aibă dificultăţi. Această măsurare se va
face cu un test de lectură cu contrast puternic (100 %)
la o lumină bună. Se poate realiza şi un test cu
contrast slab (10%) : diferenţa între cele 2 măsurări
nu trebuie să depăşească 1 paragraf, o diferenţă mai
mare fiind semnul unui defect de refracţie, al unei
anomalii de vedere binoculară sau al unei probleme
patologice. 

Distanţa de lectură 

De asemenea este foarte important să se cunoască
distanţa obişnuită de lectură sau de lucru a
pacientului. Aceasta poate varia considerabil de la
un subiect la altul : de la munca de precizie 
efectuată la 25 cm la multiplele poziţionări ale
monitorului sau la caracteristicile unei activităţi
cum ar fi lectura unei partituri muzicale... condiţiile
de vedere pot fi foarte diferite.  Vom încerca aşadar
să aflăm care sunt activităţile principale pentru
vederea de aproape a pacientului, descriindu-i-le
sau simulându-le. 
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Distanţa de lectură variază de asemenea în funcţie
de propriile obiceiuri ale pacientului şi adesea şi de
înălţimea acestuia. Pentru a determina distanţa de
lectură, îi dăm pacientului să ţină un test de lectură
la distanţa care i se pare cea mai confortabilă şi
măsurăm distanţa ochi-text. Această distanţă se
compară de obicei cu « distanţa Harmon », care
separă cotul de punctul format de degetul mare şi
arătător (vezi Figura 13) : este o dată morfologică
de referinţă care corespunde, cel mai adesea, 
distanţei de lectură sau de scris şi la care oricine
trebuie să poată citi confortabil. Vom observa dacă
pacientul citeşte firesc înainte sau după această
distanţă, adunând astfel indicaţii suplimentare
despre acuitatea vizuală (slabă sau bună) a 
pacientului, despre capacităţile sale acomodative
(suficiente sau nu) şi despre comportamentul său
binocular (esofor sau exofor). De asemenea, vom
observa în timpul acestui test dacă pacientul are
tendinţa să mişte textul mai la stânga sau mai la
dreapta. 

Ochiul preferat 

Înainte de refracţie, este important să se cunoască
ochiul « preferat » al pacientului. Aşa cum este
stângaci sau dreptaci, fiecare pacient preferă un
ochi sau altul. Pentru a determina acest lucru,
putem utiliza CheckTest™ (Figura 14) : îi cerem
pacientului, cu ambii ochi deschişi şi cu braţul
întins, să fixeze o ţintă aflată la distanţă, şi să o
centreze în orificiul circular al testului. Ochiul
« preferat » este cel pentru care ţinta rămâne
centrată în timpul acoperirii unui ochi, apoi a
celuilalt; va putea să corespundă sau nu trăsăturii
de stângaci sau dreptaci a subiectului. Cunoaşterea
ochiului preferat are un triplu interes practic :

- se va începe determinarea refracţiei cu ochiul
nepreferat pentru a antrena pacientul înainte de
determinarea refracţiei ochiului preferat ;

- în timpul echilibrării corecţiei între ochiul
drept şi cel stâng, vom supraveghea, în cazul în
care nu putem obţine echilibrul perfect, să nu se
favorizeze ochiul nepreferat ;

- în timpul centrării lentilelor, se va ţine cont de
eventuala descentrarea laterală. 

Figura 13 : Distanţa de lectură şi distanţa lui Harmon Figura 14 : Determinarea ochiului preferat 
(cu CheckTest™)

RE
FR

AC
ŢI

A
PR

AC
TI

CĂ

15

Ex
am

in
ar

ea
pr

el
im

in
ar
ă

©
 E

ss
ilo

r 
In

te
rn

at
io

na
l 

©
 E

ss
ilo

r 
In

te
rn

at
io

na
l 

Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.



Ex
am

in
ar

ea
pr

el
im

in
ar
ă

R E
FR

AC
ŢI

A
PR

AC
TI

CĂ

16

2

Depistarea anomaliilor vederii 
binoculare

În cazul în care se suspectează o anume anomalie de
vedere binoculară, se fac următoarele teste :

- Verificarea fuziunii cu ajutorul unui filtru
roşu : Scopul este de a evalua soliditatea fuziunii
pacientului în prezenţa unei disocieri parţiale a 
imaginilor celor 2 ochi. Subiectul priveşte un punct
luminos aflat la distanţă şi în faţa unui ochi se 
interpune un filtru roşu. Daca fuziunea este bună,
subiectul vede un punct de culoare roz. Dacă este
slabă, va vedea fie 2 puncte, unul alb şi altul roşu, fie
un singur punct alb sau roşu dacă unul din cei 2 ochi
este neutralizat, fie, uneori, o alternanţă de punct alb
şi roşu. Testul se va efectua prin plasarea unui filtru
roşu pe un ochi, apoi pe celălalt, iar punctul se vede
mai roşu când filtrul este plasat pe ochiul dominant. 

- Depistarea heteroforiilor sau tropiilor prin
testul acoperirii : Scopul este de a depista dacă 
subiectul are o deviere latentă a axelor sale vizuale a
căror compensare îi poate pune probleme. Subiectul
fixează o ţintă, se plasează un dispozitiv de 
acoperire în faţa unui ochi, apoi se retrage rapid
observându-se ochiul: dacă acesta se realiniază la
ţintă efectuând o mişcare temporo-nazală, subiectul
este exofor,  dacă efectuează o mişcare 
nazal-temporală, este esofor. Dacă ochiul rămâne
imobil, subiectul este ortofor sau uşor heterofor,
exceptând situaţia în care, ochiul descoperit rămâne
în poziţie deviată (exo sau esotropie) şi se realiniază
la ţintă imediat ce plasăm dispozitivul de acoperire
pe celălalt ochi. Acest test se va face începând cu un
ochi, apoi cu celălalt , pentru vederea la distanţă şi
pentru aproape. Aceasta este doar o primă 
informaţie, o heteroforie nepunând realmente 
probleme decât dacă pacientul o compensează cu
dificultate.

Practica acestor măsurători preliminare aduce în
general numeroase informaţii şi permite, cel mai
adesea, să se înţeleagă problema subiectului, înainte
de a trece la examenul de refracţie propriu-zis.

Figura 15 : Depistarea anomaliilor la vederea
binoculară prin testul acoperirii
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Acuitatea vizuală este, prin definiţie, capacitatea
ochiului de a distinge cele mai mici detalii ale unui
obiect.  Ea a fost definită (de Herman Snellen, 
oftalmolog olandez, 1834-1908) ca inversul
unghiului,  exprimat în minute de arc, pe care îl
sub-întinde la nivelul ochiului cel mai mic detaliu
pe care ochiul îl poate distinge. În medie, ochiul
uman poate deosebi două puncte unghiular 
separate de 1 minut de arc (adică 1/60ime de
grad). Această valoare (stabilită de Hermann Von
Helmoltz, oftalmolog german, 1821-1894) a fost
considerată referinţă universală. 

În practica curentă a refracţiei, se studiază în special
acuitatea numită « morfoscopică », ce se bazează mai
mult pe recunoaşterea de litere sau de cifre, decât
pe determinarea efectivă a discriminării minime a
ochiului, cum se procedează atunci când se 
folosesc E, C sau mire de acuitate vizuală.  

Notarea pentru acuitatea vizuală diferă de la o ţară
la alta : 

- În ţările latine, notarea este zecimală
(...,0.1, 0.2, 0.3, ..., 1.0, ...) şi se scrie sub formă de
zecimi (..., 1/10, 2/10, 3/10,..., 10/10, ...). Ea
corespunde inversului unghiului sub-întins la nivelul
ochiului pentru un detaliu critic al optotipului : 10’
de arc pentru 1/10, 5’ pentru 2/10, 2’ pentru 5/10,
1’pentru 10/10 etc…

- În ţările anglo-saxone, notarea se exprimă
în fracţii de şase (..., 6/60, 6/36, 6/30, ..., 6/6, ...)
sau de douăzeci (...,  20/200, 20/120, 20/100, ...,
20/20, ...) în funcţie de distanţa de măsurare, care
este considerată de 6 metri sau 20 de picioare (1
picior = 0,3048 m). Această notare foloseşte 
principiul notării în fracţie Snellen, unde numărătorul
reprezintă distanţa la care subiectul priveste optotipul,
iar numitorul distanţa la care cel mai mic detaliu al
optotipului sub-întinde un unghi de 1 minut de arc,
adică distanţa la care un subiect  cu o acuitate de 1.0
(cât este normal) îl poate descifra. Astfel, o acuitate
de 6/12 (sau 20/40) înseamnă că subiectul poate
citi la 6 metri (sau 20 de picioare) ceea ce un 
subiect cu o acuitate de 1 citeşte la 12 m (sau 40 de
picioare). 

Prin convenţie, mărimea unui optotip este de 5 ori
mai mare decât cel mai mic detaliu al său care 
trebuie observat : grosimea cu care este scrisă o
literă, sau deschiderea unui C incomplet sunt de 5
ori mai mici decât înalţimea optotipului.

Există numeroase tipuri de scale de acuitate :
- După tipul de optotipuri propus : litere,

cifre, inelele lui Landolt (1888), scala E a lui Snellen
(1862), figuri, etc…

- După progresia acuităţii : scale zecimale
(Monoyer, 1875), unghiulare în minute de arc
(Mercier, 1944), inverse (1/10, 1/9, 1/8,...) raţionale
adică inverse pentru acuităţi slabe şi zecimale 
pentru cele ridicate (Lissac, 1956), logaritmice 
(Bailey-Lovie, 1976). Aceasta din urmă prezintă o
progresie aritmetică cu raţia de 0.1 din logaritmul
Unghiului Minim de Rezoluţie (U.M.R.), altfel spus o
progresie geometrică de   = 1,259 din U.M.R.
Valoarea acestui unghi se împarte – deci acuitatea se
multiplică - cu 2 pentru fiecare 3 rânduri şi cu 10
pentru fiecare 10 rânduri. Această scală, care oferă o
progresie regulată, un număr de optotipuri identice
pentru fiecare rând, o alegere coerentă a literelor şi
o conversie uşor de făcut indiferent de distanţă, a
devenit astăzi un standard internaţional (Figura 16).
Există foarte multe scale de acuitate, însă prezentarea
lor ar face subiectul unei întregi lucrări !

Acuitatea vizuală

Figura 16 : Scala de acuitate cu progresie logaritmică
pentru vederea la distanţă (tabelul Bailey-Lovie)
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Pentru vederea de aproape :
Pentru a evalua performanţa vizuală a unui pacient
la vederea de aproape, sunt posibile 2 metode : fie
măsurarea acuităţii vizuale cu ajutorul unei scale de
acuitate (de dimensiune redusă), fie măsurarea
capacităţii de lectură pe texte de diferite dimensiuni. 

Scale de măsurare a acuităţii vizuale
Ca şi pentru vederea la distanţă, şi pentru cea de
aproape există numeroase scale de acuitate. Cea
mai folosită este scala de progresie logaritmică,
adaptare a celei folosite pentru vederea la distanţă.
Trebuie menţionat faptul că determinarea exactă a
acuităţii vizuale pentru vederea de aproape nu 
prezintă un interes deosebit în timpul refracţiei. Se
preferă mai degrabă evaluarea capacităţii de lectu-
ră, mai aproape de activităţile obişnuite ale pacien-
tului, pentru vederea de aproape.

Scale de măsură a capacităţii de lectură 
În funcţie de ţară, scalele şi tipurile de notaţie diferă,
cele principale fiind: 

- Scala şi notaţia lui Parinaud (notaţia P) : foar-
te folosită în ţările de limbă franceză, a fost creată
în 1888 de Dr. Henri Parinaud, oftalmolog francez.
A fost calculată pentru o distanţă de 25 cm, cu o
micşorare arbitrară a dimensiunii literelor cu 20%
faţă de scalele pentru vederea la distanţă (4’ de arc
de unghi vizual, în loc 5’) pentru a ţine cont de
efectele de micşorare a pupilei la vederea de aproape
şi pentru a o face comparabilă cu testul de acuitate
pentru vederea la distanţă. Fiecare paragraf
corespunde unei acuităţi de 10/10 pentru distanţa
de referinţă indicată şi permite evaluarea acuităţii
vizuale a subiectului în funcţie de distanţa la care
citeşte, prin raportul distanţă de lectură/distanţă de
referinţă, aceasta din urmă fiind egală cu 0,25 m x
n° lui Parinaud. Astfel :

- lectura P1, P2, P4 la distanţe de referinţă de
0,25 m, 0,50 m, 1,00 m… corespunde unei acui-

tăţi de 10/10.  
- lectura P4 la 50 cm înseamnă că acuitatea

este de 0,50 m / (4 x 0.25 m) = 5/10;
- lectura P1,5 la 45 cm înseamnă că acuitatea

este de 0,45 m / (1,5 x 0,25 m) =  12/10.
Există numeroase variante pentru această scală ; în
prezent este folosită mai mult în virtutea tradiţiei,
decât pentru precizia şi simplitatea ei.

- Scala de notaţie cu puncte tipografice
(notaţia N) : folosită de anglo-saxoni, această scală
se bazează pe standardele caracterelor de tipogafie.
Se foloseşte convenţia de scris « Times Roman », iar
paragrafele sunt gradate ca mărime exprimată în
puncte tipografice (N5, N6, N8 etc...). Acuitatea se
notează cu N (de la « Near », „aproape”, în engleză),
urmat de mărimea literei. Avantajul acestui test este că
evaluarea performanţei vizuale se realizează exact pe
tipul de suport pe care pacientul trebuie să citească. 

- Scala de notaţie a lui Jaeger (notaţia J) :
foarte folosită în Statele Unite, şi această scală folo-
seşte literele de tipografie şi notaţia în funcţie de
mărimea caracterelor. Notarea se face J1, J2, J3 …
cu J de la numele 
inventatorului ei, Eduard von Jaeger, oftalmolog
vienez care a creat-o în 1854, urmat de mărimea
literei. Nu există însă o convenţie standard a 
mărimilor. Această scală are foarte multe variante
cu rânduri arbitrare şi mărimi variabile ale literelor.
În ciuda impreciziei, este foarte folosită  

- Scala de notaţie metrică (notaţia M) :
propusă de doi cercetători americani,  Louise Sloan
şi Adelaide Habel în 1956, mărimea caracterelor
este descrisă printr-un număr, M urmat de distanţa,
în metrii, la care caracterele sub-întind un unghi de
5 minute de arc. Detaliul care trebuie observat, prin
convenţie, este egal cu o cincime din înălţime,
notaţiile 1.0M, 0.50M etc... înseamnă, de exemplu,
că acuitatea vizuală este de 1 la distanţele respective
de 1.0 m, 0.50 m etc… Mărimea literelor este menţio-
nată în unităţi M ce corespund unei înălţimi de 1.45
mm : astfel, 1.0M corespunde unui caracter de 1.45
mm, 0.50M unuia de 0.725 mm etc… Pentru a afla
valoarea M a unui text, trebuie să împărţim înălţimea
literei la 1.45. Această unitate M corespunde de 
asemenea numitorului acuităţii exprimate în fracţie
Snellen. Acest tip de notaţie, cunoscut în întreaga
lume, este simplu şi practic şi s-a dovedit util mai
ales pentru vederea scăzută

Dincolo de orice teorie pe marginea acestui subiect,
vom evalua performanţa vizuală a pacientului
pentru vederea de aproape şi vom reţine, indiferent
de scala folosită, mărimea celor mai mici caractere
descifrate, neapărat însoţită de distanţa de lectură :
de exemplu, P1,5 la 37 cm, N5 la 40 cm, J2  la 40 cm
sau 0,4M la 40 cm sunt considerate capacităţi de
lectură bune. 
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Refractometria automată este o modalitate uşoară
şi rapidă de măsurare a refracţiei pacientului, fără
intervenţie din partea sa. 

Subiectul are capul  imobilizat, prin sprijin pe un
dispozitiv de susţinere a bărbiei şi a frunţii.
Practicianul mişcă instrumentul, lateral şi din faţă în
spate, pentru a-l poziţiona în faţa ochiului 
pacientului şi pentru a pune la punct imaginea
ochiului. Pacientul fixează o ţintă în interiorul
instrumentului. După ce s-a făcut determinarea, se
poate măsura refracţia, fie automat, fie prin 
declanşare de către practician. Se generează o serie
de măsurători consecutive şi se calculează media.
Se poate trece apoi la celălalt ochi. După ce termină
măsurarea celor 2 ochi, practicianul printează
rezultatul pe hârtie. 

Cele mai multe auto-refractometre funcţionează pe
principiul emiterii unui fascicul de lumină 
infraroşie, a cărei imagine prin reflexie pe retină
este recepţionată, după ce a traversat ochiul de
două ori, cu ajutorul unui captor opto-electronic.
Această imagine este analizată de un program de
calcul şi se obţine valoarea refracţiei. Se folosesc
diferite principii optice, în funcţie de instrumente ;
pentru mai multă precizie, se va face referinţă la
datele tehnice ale acestora.

În ciuda progreselor realizate până acum, auto-
refractometrele nu permit o măsurare exactă a
refracţiei. De fapt, sfera obţinută este adesea prea
concavă – adică dă o sub-evaluare a hipermetropiei
şi o supra-evaluare a miopiei – din cauza 
acomodării pacientului. Această imprecizie este cu
atât mai mare, cu cât ametropia este mai puternică.
De aceea, este important ca pacientul să fie relaxat
în timpul efectuării măsurătorilor. Cât despre 
cilindru, acesta este adesea supra-evaluat, iar 
precizia axului este excesivă. Stabilitatea fixaţiei
pacientului şi atenţia sa influenţează de asemenea
precizia măsurătorii. Pentru controlarea tuturor
acestor factori şi pentru realizarea unei măsurători
finale este nevoie de măiestria practicianului.

Auto-refractometrele se combină adesea şi cu
keratometria. Pe lângă interesul evident pe care
această metodă îl are pentru adaptarea lentilelor de
contact, ea permite şi determinarea ametropiei
pacientului, dacă este de tip « axial » sau « de pute-
re ». 

Scopul nostru nu este în niciun caz acela de a 
discredita aportul acestor instrumente, ci de a 
reaminti faptul că doar determinarea cu 
auto-refractometrul nu este suficientă pentru a
determina refracţia unui pacient şi că această
metodă trebuie completată întotdeauna cu o
examinare subiectivă.

3. Refracţia obiectivă
Examinarea refracţiei începe prin determinarea refracţiei obiective, numită astfel pentru că nu necesită intervenţia
pacientului. Se pot folosi fie tehnici simple sau avansate, oferite de auto-refractometre, fie tehnica clasică şi mai
complexă a retinoscopiei. Indiferent de metoda folosită, refracţia obiectivă nu va fi decât o primă abordare a 
prescripţiei şi va trebui validată de o examinare subiectivă a refracţiei.

Figura 17 : Auto-refractometru 
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Propusă la sfârşitul secolului al XIX-lea (de către
Ferdinand Cuignet, oftalmolog militar francez, 
1823-1889), skiascopia (din greacă, skia = umbră
şi skopein = a examina) este o metodă obiectivă de
refracţie bazată pe observarea dinamică a jocurilor
de umbre şi lumini în pupila pacientului. Prin simpla
proiectare a unui spot luminos asupra ochiului şi
prin observarea mişcării umbrei proiectate de pupilă
pe retină (a se vedea Figura 18), se poate evalua
refracţia fără nicio intervenţie din partea pacientului. 

Deşi skiascopia este tot mai rar folosită, în comparaţie
cu auto-refractometrele, vom enumera pe scurt 
principiile optice şi punerea în practică.

Principiul skiascopiei constă în a proiecta un fascicul
de lumină asupra ochiului pacientului şi de a 
transforma retina într-o sursă secundară de lumină.
Fasciculul ieşit din retină se refractă prin ochiul 
neacomodat şi, prin definiţie, formează conjugatul
său optic în punctum remotum al pacientului.
Determinarea refracţiei se rezumă în localizarea
poziţiei acestui remotum.  Metoda constă în a

« deplasa » optic remotum-
ul până în planul 
pupilei practicianului, 
intercalând lentile de
putere corespunzătoare
în faţa ochiului pacientu-
lui. Se va căuta un anumit
efect, numit « punct neu-
tru » : apariţia şi dispa-
riţia bruscă a umbrei şi a
luminii din pupila
pacientului, numit şi
fenomen de neutralizare.

În practică, examinarea se realizează în condiţii de
iluminare slabă pentru a uşura observarea umbrelor
în pupila pacientului, acesta fixând un test de acuitate
amplasat la distanţă, pentru a i se permite relaxarea
acomodării. Practicianul se aşează în faţa lui la o
distanţă fixă şi cunoscută (de preferinţă 0.67 sau
0.50 m adică o proximitate de 1.50 sau 2.00 D). El
proiectează lumina skiascopului (cel mai adesea cu
fascicul paralel sau divergent) asupra ochiului de
examinat şi deplasează spotul luminos într-o mişcare
de translaţie de du-te-vino. Se observă în pupila
pacientului sensul mişcării aparente a umbrei luminii
reflectate de retină, comparată cu cea a spotului
luminii incidente. Se pot observa diferite efecte,
fiecare având propria semnificaţie :

- efect direct : umbra se deplasează în acelaşi
sens ca şi spotul luminos, remotum-ul se află în
spatele practicianului. 

- efect invers : umbra se deplasează în sensul
opus spotului luminos, remotum-ul se află între
pacient şi practician.

- efect oblic : umbra se deplasează într-o direcţie
care nu este paralelă cu spotul de lumină, ochiul este
astigmat.

- punct neutru : pupila pacientului se luminează
şi se întunecă la cea mai mică deplasare a spotului
luminos,  remotum-ul se află în planul pupilei
practicianului.

Examinarea constă în introducerea în faţa ochiului
pacientului a unor lentile de putere variabilă, prin
intermediul unei rigle cu lentile sau a refractorului,
şi în căutarea efectului de « punct neutru ». Se face
în 3 etape :

1) Căutarea meridianelor principale : fără lentilă
adiţională, încercăm să reperăm meridianele principa-
le ale unui eventual astigmatism, cele în care nu se 
observă niciun « efect oblic ». Folosirea unui 
skiascop cu fantă luminoasă uşurează observarea.
Dacă ochiul este sferic, nu se observă niciun efect
oblic, indiferent de meridian. Dacă ochiul este
astigmat, se reperează orientarea celor 2 meridiane
principale şi în continuare se explorează numai
acestea.  

B Skiascopia
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Figura 18 : Skiascop
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a) Efect direct

b) Efect invers

c) Efect oblic

d) Punct neutru

Figura 19 : Diferite efecte observabile  

2) Determinarea sferei : se încearcă obţinerea unui
« efect invers » în toate meridianele ochiului sferic
sau în cele 2 meridiane ale ochiului astigmat prin
introducerea unei lentile sferice (a priori convexă
dacă pacientul este hipermetrop sau slab miop) pe
care o reducem până când obţinem un « efect de
punct neutru » într-unul din cele 2 meridiane :
aceasta este valoarea sferei.

3) Determinarea cilindrului : se încearcă obţinerea
unui efect de punct neutru în cel de-al doilea meridian,
fie prin căutarea valorii sferei de punct neutru pentru
acest meridian şi prin reconstituirea formulei sfero-
cilindrice, fie prin introducerea unei lentile cilindrice
cu axul adecvat, până când se obţine punct neutru
în toate meridianele.
Dimensiunea, mobilitatea şi intensitatea reflexului
de lumină observat ne oferă indicii despre cât de
mare este ametropia: cu cât reflexul este mai
îngust, mobil şi luminos, cu atât suntem mai aproape
de punctul neutru; invers, cu cât este mai lat, mai
puţin mobil şi de mai mică intensitate, cu atât suntem
mai departe. 
O dată determinată (determinate) sfera (sau sferele)
de punct neutru, se reduce valoarea sferei obţinute
cu inversul distanţei pacient-practician (-1,50 D
pentru 0,67m sau -2.00 D pentru 0,50 m) pentru a
obţine valoarea refracţiei skiascopice a pacientului.

Trebuie menţionat în plus că :
- În timpul utilizării unui skiascop cu fascicul

convergent, mişcările observate sunt inverse celor
prezentate mai sus (pentru un retinoscop cu fascicul
paralel sau divergent)

- Precizia refracţiei skiascopice este de
ordinul a + sau – 0.50 D pentru valorile de sferă şi
cilindru şi de + sau – 10° pentru axul astigmatismului

- Valoarea refracţiei retinoscopice constituie
un bun punct de plecare pentru refracţia subiectivă
care urmează, sfera de skiascopie putând chiar să
constituie sfera iniţială a metodei ceţei (a se vedea
în continuare).

Tehnica menţionată aici este cea a skiascopiei
« statice », numită astfel pentru că acomodarea
pacientului nu este solicitată, şi permite determinarea
obiectivă a refracţiei pacientului. Această tehnică va
putea fi completată printr-o examinare a skiascopiei
« dinamice »,  care solicită acomodarea pentru
vederea de aproape şi permite evaluarea în mod
obiectiv a comportamentului acomodativ al pacientului
pentru vederea de aproape.

Utilizarea skiascopiei cere o bogată experienţă care
nu poate fi dobândită decât prin practică.
Skiascopia se poate dovedi adesea mai utilă şi mai
eficientă decât folosirea auto-refractometrului
care, fiind mai uşor de folosit, este mai des utilizat.
Stăpânirea tehnicii skiascopiei poate aduce mari
servicii în abordarea cazurilor particulare de ametropii
forte, copii sau vedere scăzută.
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Se va folosi metoda numită « a ceţei » ce constă în a
plasa în faţa ochiului o lentilă de putere pozitivă
pentru a decala imaginea retiniană în faţa retinei ;
apoi valoarea se reduce progresiv până când imaginea
este readusă pe retină. Această metodă introduce
pacientul în ceaţă şi, prin asta, se urmăreşte să-l facă
să relaxeze acomodarea (care, dacă este declanşată,
provoacă o ceaţă mai pronunţată).

Determinarea sferei se face pe rând pentru fiecare
ochi, începând de preferinţă cu ochiul nepreferat,
pentru a antrena pacientul pe acest ochi şi a se asigura
că pacientul a înţeles ce are de făcut şi va coopera 
pentru determinarea refracţiei ochiului preferat. Vom
proceda după cum urmează :

1) Se plasează corecţia iniţială (refracţia
obiectivă sau prescripţia mai veche) în faţa ochiului
pacientului şi se măsoară acuitatea vizuală.

2) Se înceţoşează pacientul adăugând
+1.50 D la corecţia iniţială pentru a scădea acuitatea
vizuală. Aceasta trebuie să scadă la aproximativ 1/6
adică 0.16 (sau 0.8 log U.M.R.) : 

a. Dacă acuitatea este mai mare de 1/6,
corecţia iniţială este probabil insuficient de convexă ;
înceţoşaţi atunci cu +0.50 D în plus (adică +2.00 D)
sau mai mult până se obţine diminuarea acuităţii la
0.16

b. Dacă acuitatea este mai mică de 1/6,
corecţia iniţială era probabil insuficient de concavă ;
începeţi să reduceţi ceaţa.

3) Se reduce ceaţa progresiv în paşi 
de -0.25 D şi se verifică că acuitatea creşte : teoretic,
fiecare reducere de -0.25 D trebuie să crească 
acuitatea cu un nivel pe scala acuităţilor inverse
(regula numită « a lui Swaine »), conform secvenţei
ideale următoare :

A Determinarea sferei
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Figura 20 : Principiul metodei ceţei
a) Cu ceaţă de +1.50 D 

c) Cu sfera de palier

b) Cu ceaţă de +0.75 D 

Examinarea subiectivă a refracţiei, numită astfel pentru că implică intervenţia pacientului, va fi cel mai adesea
realizată pornind de la o corecţie iniţială: rezultatul refracţiei obiective sau o prescripţie mai veche. În primul
rând se determină puterea sferei corectoare apoi axa şi puterea cilindrului corector. 

Ceaţă Acuitate în fra-
cţie

Acuitate zeci-
mală

Ametropie esti-
mată

+1,50 D 1/6 0,16 = 1,6/10 Sph -1,50 D
+1,25 D 1/5 0,2 = 2/10 Sph -1,25 D
+1,00 D 1/4 0,25 = 2,5/10 Sph -1,00 D
+0,75 D 1/3 0,33 = 3,3/10 Sph -0,75 D
+0,50 D 1/2 0,5 = 5/10 Sph -0,50 D
+0,25 D 1/1 1,0 = 10/10 Sph -0,25 D
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4. Refracţia subiectivă
în vederea la distanţă
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4) Se continuă reducerea ceţei până când
acuitatea vizuală atinge valoarea maximă şi
rămâne la acest nivel : acuitatea vizuală atinge un
palier , iar sfera o valoare numită « sferă de palier ».
Reţineţi că la sfârşitul reducerii ceţei, ultimii doi
paşi au un efect semnificativ asupra acuităţii vizuale
pentru că, în absenţa unui eventual astigmatism,
acuitatea trece de la 0.5 la 1.0 (5/10 până la 10/10)
în 2 paşi de reducere a ceţei fiecare de  - 0.25 D. 

5) Se reţine sfera cea mai convexă care
dă acuitate vizuală maximă, pentru a evita ca
imaginea retiniană să nu treacă în spatele retinei,
iar continuarea examinării să nu fie perturbată de
acomodarea pacientului.

În timpul reducerii ceţei : 
- Dacă acuitatea nu creşte în timpul reducerii

ceţei cu - 0.25 D (sau chiar scade), probabil pacientul
este acomodat cu 0.25 D (sau mai mult). În acest caz,
aşteptaţi câteva secunde, pentru ca pacientul să-şi
poată relaxa acomodarea.

- Valoarea acuităţii permite în orice moment 
calcularea ametropiei după o regulă simplă : 
ametropia = valoarea sferei – 0.25 D / Acuitate 
(a se vedea tabelul)
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Figura 21 : Reducerea ceţei şi acuitatea vizuală
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DETERMINAREA CILINDRULUI PRIN
VERIFICAREA UNEI CORECŢII CILINDRICE
INIŢIALE

1) Determinarea axei cilindrului 

Se va folosi de preferinţă un cilindru în cruce de
± 0.50 şi, la alegere, un test de acuitate sau un
test cu puncte.

a. Aşezaţi mânerul cilindrului în cruce în
direcţia axei cilindrului corector. Preveniţi
pacientul că e normal ca vederea să i se înceţoşeze.
Aceasta este poziţia 1 a cilindrului în cruce.

b. Rugaţi pacientul să urmărească un rând de
litere de dimensiune medie sau testul punctelor,
rotiţi rapid cilindrul în cruce ( poziţia 2) şi întrebaţi
pacientul în ce poziţie a cilindrului în cruce 
imaginea este mai puţin înceţoşată. Pentru a afla
acest lucru, putem întreba de exemplu « Este mai
puţin înceţoşat… » (testul de acuitate) sau 
« punctele vă apar mai negre… » (testul punctelor) 
«… în poziţia 1 sau 2 ? sau e la fel ? » 

c. Modificaţi axa cilindrului corector negativ
cu 5° în direcţia axului negativ al cilindrului în
cruce preferat. Prezentaţi din nou pacientului
cilindrul în cruce (cu mânerul în direcţia modificată
a cilindrului corector) în cele 2 poziţii şi întrebaţi-l
din nou care este poziţia preferată.

d. Repetaţi operaţia până când pacientul nu
mai remarcă deloc sau foarte puţin vreo diferenţă.
Poziţia mânerului dă orientarea axei astigmatismului.
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Figura 22 a, b, c, d : Determinarea axei cilindrului
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După ce s-a determinat valoarea sferei, se va determina valoarea cilindrului, fie prin verificarea corecţiei 
existente, fie prin determinarea completă. Vom determina mai întâi axa cilindrului, apoi puterea acestuia, 
folosind metoda cilindrului în cruce şi observarea unui test de acuitate vizuală sau a unui test cu puncte.

22a

22b

22c

22d

B Determinarea cilindrului
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2) Determinarea puterii cilindrului 

Se va folosi, de preferinţă, un cilindru în cruce de
± 0.25 şi un test de acuitate.

a. Aşezaţi axul negativ al cilindrului în cruce
în direcţia axului cilindrului negativ corector

b. Rugaţi pacientul să urmărească un rând de
litere de mică dimensiune, dar uşor de citit. Rotiţi
cilindrul  în cruce şi întrebaţi-l pe pacient ce
poziţie preferă.

c. Adăugaţi (- 0.25) D la cilindrul corector,
dacă pacientul preferă poziţia cu ax negativ
pentru cilindrul în cruce suprapusă axului negativ
al corecţiei ; scădeţi (- 0.25) D în caz contrar.

d. Repetaţi operaţia până când pacientul nu
mai observă nicio diferenţă sau aproape niciuna
sau până când preferinţa se inversează. 

e. Reţineţi cea mai scăzută valoare a cilindrului
care dă acuitatea vizuală maximă. 

Ajustarea sferei 

Adăugaţi + 0.25 D sferei pentru fiecare (- 0.50)
D cilindru introdus şi verificaţi dacă acuitatea
vizuală maximă se păstrează.
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Figura 23 a, b, c, d : Determinarea puterii cilindrului 
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DETERMINAREA CILINDRULUI PRIN
DETERMINARE COMPLETĂ, ÎN ABSENŢA
CORECŢIEI CILINDRICE INIŢIALE

1) Determinarea axei cilindrului 

Determinarea axei cilindrului se face prin următoa-
rea metodă: 

a) Aşezaţi mânerul cilindrului în cruce
după axa orizontală (mânerul la 0º, meridiane la
45° şi 135°). Rugaţi pacientul să urmărească un
rând de litere sau testul punctelor, rotiţi cilindrul în
cruce şi întrebaţi-l pe pacient ce poziţie preferă. 

a. Dacă preferă axul negativ la 45° : axul
cilindrului corector este cuprins între 0° şi 90°

b. Dacă preferă axul negativ la 135° : axul
cilindrului corector este cuprins între 90° şi 180°
Reţineţi preferinţa pentru sectorul 0°-90° sau 90°-180°.  

b) Deplasaţi mânerul cilindrului în cruce
cu 45° (mânerul la 45°, meridianele la 0° şi 90°).
Rugaţi pacientul să urmărească un rând de litere,
rotiţi cilindrul în cruce şi întrebaţi-l pe pacient ce
preferă. 

a. Dacă preferă axul negativ la 90°, axul
cilindrului corector este cuprins între 45° şi 135°

b. Dacă preferă axul negativ la 0°, axul 
cilindrului corector este cuprins între -45° (sau 225°)
şi + 45°.
Prin combinarea cu preferinţa precedentă, axul
cilindrului este localizat într-un sector de 45°.

c) Aşezaţi mânerul cilindrului în cruce pe
bisectoarea sectorului identificat (sau, pe măsură
ce căpătaţi experienţă, mai aproape de axul pentru
care pacientul şi-a exprimat preferinţa). Rugaţi
pacientul să urmărească un rând de litere sau testul
punctelor, rotiţi cilindrul în cruce şi întrebaţi-l pe
pacient ce poziţie preferă.

d) Deplasaţi mânerul cilindului în cruce
cu 5° în direcţia axului negativ al cilindrului în
cruce preferat anterior (sau aşezaţi-l la bisectoarea
unghiului rezidual cuprins între mânerul cilindrului în
cruce şi limita sectorului de 45°).

e) Repetaţi operaţia până când pacientul
nu mai observă nicio diferenţă sau aproape
niciuna. Poziţia mânerului dă orientarea axului
cilindrului.
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Figura 24 : Determinarea axului cilindrului

a, b, c, d : localizarea axului în un sector de 45º

©
 E

ss
ilo

r 
In

te
rn

at
io

na
l  

©
 E

ss
ilo

r 
In

te
rn

at
io

na
l 

©
 E

ss
ilo

r 
In

te
rn

at
io

na
l  

©
 E

ss
ilo

r 
In

te
rn

at
io

na
l  

24a

24b

24c

24d

Copyright © 2008 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 Paris, France - All rights reserved – Do not copy or distribute.



Altă tehnică posibilă 
a), b) : la fel ca mai sus 
c) Introduceţi un prim cilindru corector de 

(- 0,50) D cu axul după bisectoarea sectorului de
45° identificat, apoi faceţi verificarea axului 
acestuia. Pentru asta :

d) Aşezaţi mânerul cilindrului în cruce după
axul cilindrului introdus, rotiţi-l, întrebaţi-l pe
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e, f, g, h : determinarea direcţiei axului

i, j, k, l : determinarea axului prin verificare cu             
un cilindru corector
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24e

24f

24g

24h

24i

24j

24k

24l

pacient ce preferă şi faceţi o rotaţie de 5° în dire-
cţia axului negativ al cilindrului în cruce preferat. 
Plasaţi mânerul cilindrului în cruce după axul 
cilindrului corector şi prezentaţi din nou cilindrul în
cruce în 2 poziţii

e) Repetaţi operaţia până când pacientul nu
mai observă nicio diferenţă sau aproape niciuna.
Poziţia mânerului indică axul cilindrului corector.
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2) Determinarea puterii cilindrului 

Folosind un cilindru în cruce de ± 0.25.

a. Rugaţi pacientul să urmărească un panou cu
optotipuri, măriţi progresiv puterea cilindrului în
paşi de (- 0.25) D, astfel încât pacientul să remarce
o îmbunătăţire a acuităţii.

b. Apoi procedaţi la fel ca pentru determinarea
puterii : 

- Aşezaţi cilindrul în cruce, astfel încât axul
negativ să fie în direcţia axului cilindrului negativ
corector. 

- Rugaţi pacientul să urmărească un rând cu
litere de mici dimensiuni, rotiţi cilindrul în cruce şi
întrebaţi-l pe pacient ce poziţie preferă.

- Adăugaţi (- 0.25) D la cilindrul corector
dacă pacientul preferă poziţia cu axul negativ al
cilindrului în cruce suprapus cu  axul negativ al
corecţiei ;       
scădeţi (- 0.25) D, în caz contrar.

- Repetaţi operaţia până când pacientul nu
mai observă nicio diferenţă sau aproape niciuna
sau până când preferinţa se inversează.  

c. Reţineţi cea mai scăzută valoare a cilindrului
care dă acuitatea vizuală maximă. 

Ajustarea sferei 

Adăugaţi + 0.25 D sferei pentru fiecare 
(-0.50) D cilindru introdus şi verificaţi dacă
acuitatea vizuală maximă se păstrează.
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Figura 25 a, b, c, d : Determinarea puterii 
cilindrului
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DUPĂ DETERMINAREA CILINDRULUI

3) Verificarea finală a sferei

Odată determinate axul şi puterea cilindrului corector,
se va face o verificare monoculară a sferei, cu ajutorul
unor lentile sferice de + şi – 0.25 D  pentru a
confirma că sfera determinată este cu adevărat 
« maximul convex ce oferă cea mai bună acuitate ».
Astfel :

- cu + 0.25 D, acuitatea vizuală trebuie să scadă
sesizabil ; dacă nu adăugaţi + 0.25 D şi faceţi o
nouă verificare ;

- cu - 0.25 D, acuitatea vizuală trebuie să rămână
aceeaşi sau contrastul este uşor mai bun, dar fără 
influenţă în citirea optotipului.

Prescripţia astigmată se determină întotdeau-
na cu cilindru negativ

Orice corecţie astigmată se poate exprima printr-o
formulă cu cilindru negativ sau pozitiv. Prescripţia
însă se determină întotdeauna cu cilindru nega-
tiv. Metoda « ceţei », general utilizată pentru 
determinarea refracţiei, constă în a înceţoşa privi-
rea pacientului, adică a-i plasa cele doua focale (ale
meridianelor principale la astigmatism) în faţa
retinei, iar apoi, într-o primă fază, acestea sunt
deplasate înapoi treptat prin intermediul sferelor
negative de reducere a ceţei, pentru a aduce
focala posterioară  pe retină; apoi, în faza a doua,
cele două focale să fuzioneze într-un punct unic,
făcând ca focala anterioară să se retragă prin
intermediul unui cilindru negativ. 
Cu toate acestea, în funcţie de ţară, practicienii şi
producătorii pot formula prescripţia cu cilindru
pozitiv sau negativ, ceea ce poate necesita 
« transpoziţia » de la prescripţia de cilindru cu 
« minus » la cilindru cu « plus ».

Transpoziţia unei formule sfero-cilindrice

Pentru a transpune o formulă exprimată în cilindru
cu minus în cilindru cu plus (sau invers), este suficient
să schimbăm semnul cilindrului, să dăm sferei noii
formule suma algebrică a sferei şi cilindrului din
vechea formulă şi să adăugăm 90° la axul vechii
formule (şi să scădem eventual 180° dacă suma
obţinută este mai mare de 180°). 
Astfel formula prescripţiei sf. +1.00 cil - 3.00 ax
15° exprimată în cilindru cu minus devine :
- cilindru = + 3.00 ; 
- sferă = + 1.00 + (- 3.00) = - 2.00 ; 
- ax = 15° + 90°= 105° 
adică formula sf. - 2.00  cil. + 3.00 ax 105° expri-
mată în cilindru cu plus.    
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b) Cu - 0.25 D : acuitatea vizuală rămâne aceeaşi

a) Cu + 0.25 D : acuitatea vizuală scade

Figura 26 : Verificarea finală monoculară a sferei
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Este o regulă teoretică ce permite evaluarea erorii
sferice refractive în funcţie de acuitatea vizuală
măsurată în vederea la distanţă. Atribuită în Franţa
fizicianului şi optometristului englez William
Swaine (1894-1986), regula nu este cunoscută de
anglo-saxoni sub acest nume ! Conform acestei
reguli, acuitatea vizuală scade cu un nivel pe o scală
inversă (1/1, 1/2, 1/3, 1/4 etc…) pentru fiecare
0.25 dioptrii de eroare sferică refractivă. Astfel, un
miop de - 0.50 D are o acuitate de circa 1/2 (adică
5/10), un miop de - 0.75 D o acuitate de 1/3 (adică
3,3/10) etc… (vezi tabelul).
Altfel spus, se poate anticipa valoarea refracţiei (şi
deci a corecţiei necesare) determinând acuitatea
vizuală, cu formula : R = 0.25 / A.V.

În timpul refracţiei prin metoda înceţoşării, ce
constă în a « miopiza » subiectul printr-o putere
convexă, această regulă permite evaluarea ceţei
sferice existente şi deci anticiparea valorii ametropiei
finale a pacientului. De exemplu, dacă în timpul 
examinării, acuitatea vizuală a pacientului este de
1/6 (0.16), putem spune că ametropia sa este 
probabil egală cu valoarea sferei pentru producerea
ceţei, diminuată cu 6 x 0.25 D adică -1.50 D; dacă
acuitatea este de 1/5 (0.20), ametropia este egală
cu sfera pentru producerea ceţei – 5 x 0.25 D adică
-1.25 D, etc… Această regulă permite urmărirea
evoluţiei acuităţii în timpul reducerii ceţei. Se înţelege
de la sine că nu are valoare universală şi doar 
foloseşte drept referinţă în timpul examinării.

Principiul constă în introducerea cilindrului în cruce
în faţa ochiului pacientului şi constatarea variaţiilor
de acuitate vizuală ce rezultă din combinarea 
astigmatismului ochiului cu cel al cilindrului în
cruce aşezat în diferite poziţii. 
Cilindrul în cruce este o lentilă ce se obţine din 
asocierea a  2 lentile plan-cilindrice de puteri identice,
dar de semne contrare şi cu axe perpendiculare între
ele (de unde şi denumirea de « cilindrii în cruce » care,
pentru o exprimare corectă, ar trebui folosiţi la plu-
ral, nu la singular). De exemplu, dacă rezultă din
combinarea a doi cilindrii plani de + şi – 0,25, for-
mula sa este sf. + 0,25 cil. - 0,50 ; dacă rezultă din
doi cilindrii plani de + şi - 0,50, formula sa este sf.
+ 0,50 cil. - 1,00. Această lentilă este montată într-
un suport al cărui « mâner » este bisector pe orien-
tarea axelor cilindrilor, astfel încât, prin simplă rotire,
axele pozitivă şi negativă ale cilindrului în cruce pot fi
uşor inversate în faţa ochiului pacientului (Figura 27).
Plasat în faţa ochiului astigmat, cilindrul în cruce se
combină cu astigmatismul ochiului, accentuându-l
sau diminuându-l, şi face ca acuitatea vizuală a
subiectului să varieze în consecinţă. După răsucirea
cilindrului, se cere pacientului să precizeze preferinţa
sa pentru una sau alta din cele două poziţii ale 
cilindrului în cruce. Cilindrul în cruce este folosit în
două moduri diferite : 

- Mai întâi, pentru a determina sau verifica
direcţia axului cilindrului corector, căutând poziţia
« mânerului » cilindrului în cruce pentru care
pacientul nu are preferinţă pentru nici una din cele
două poziţii propuse. În această direcţie, 
astigmatismul cilindrului în cruce se combină cu
astigmatismul ochiului pentru a da un astigmatism
rezultant de valoare identică în cele 2 poziţii 

- Apoi, pentru a determina sau verifica
puterea cilindrului corector, căutând valoarea 
cilindrului care oferă cea mai bună acuitate. Şi în
acest caz, se face comparaţie între cele două poziţii
ale cilindrului în cruce, una care introduce cilindrul
negativ suprapus cu axul cilindrului corector, iar
cealaltă cilindrul pozitiv.    
Aceste moduri de utilizare a cilindrului în cruce au
fost descrise în detaliu în paginile precedente.

a) Regula « lui Swaine »

Determinarea astigmatismului prin metoda cilin-
drului în cruce a fost răspândită de Edward Jackson
(1856 - 1942), oftalmolog american, la începutul
secolului XX. Cilindrul în cruce este o lentilă sfero-
cilindrică, al cărei echivalent sferic este plan. 

b) Cilindrii în cruce
Jackson 
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Acuitatea vizuală şi eroarea sferică refractivă
conform regulii « lui Swaine »

Figura 27 : Cilindrul (cilindrii) în cruce Jackson

Acuitate vizuală
(zecimală)

Acuitate vizuală
(scala inverselor)

Eroare sferică
refractivă

1,00 1/1 0,25

0,50 1/2 0,50

0,33 1/3 0,75

0,25 1/4 1,00

0,20 1/5 1,25

0,16 1/6 1,50

0,14 1/7 1,75

0,12 1/8 2,00

0,11 1/9 2,25

0,10 1/10 2,50
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Testul duocrom este un test de verificare a corecţiei
sferice. Acest test exploatează abaterea cromatică
longitudinală naturală a ochiului care face ca imaginea
retiniană să se formeze de fapt într-o succesiune de
imagini ce corespund fiecărei culori din spectrul
luminii; de reţinut că imaginea verde   se formează
în faţa imaginii roşii.  Acest test permite, prin simpla
observaţie a caracterelor pe fond roşu şi verde să se
evalueze punerea la punct (focalizarea) ochiului.
Astfel :

- Dacă imaginea este poziţionată puţin în
faţa retinei, pacientul vede caracterele mai negre pe
fond roşu, 

- Dacă imaginea este poziţionată puţin în
spate, pacientul le vede mai negre pe fond verde
(dar păstrează posibilitatea de a readuce imaginea
pe retină prin acomodare), 

- Dacă imaginea este exact pe retină,
pacientul nu va avea nicio preferinţă pentru roşu
sau verde.

Acest test poate fi făcut pentru vederea la distanţă :
în monocular, pentru a verifica sfera ; în binocular,
pentru a realiza echilibrul corecţiilor; în binocular
pentru verificarea finală a prescripţiei. 
Pentru a preveni orice efecte nedorite ale acomodării
pacientului (care l-ar face să prefere roşul), putem fie
să-i fixăm fondul verde înainte de a începe 
comparaţia, fie să înceţoşăm cu + 0.50 D pentru a
obţine o preferinţă pentru roşu şi apoi să eliminam
ceaţa până la obţinerea echilibrului între roşu şi
verde.

De altfel, acest test poate fi făcut şi pentru vederea
de aproape pentru a evalua comportamentul 
acomodativ al pacientului tânăr sau pentru a 
verifica adiţia la prezbit. 

Testul duocrom  se utilizează foarte uşor : se cere
pacientului să compare aceleaşi caractere pe fond
roşu şi verde şi să spună pe ce fond le vede mai
negre sau dacă le vede la fel pe verde şi pe roşu.

- dacă pacientul percepe caracterele mai
negre pe fond roşu: ochiul este în stare de miopie,
adica este supracorectat convex (miop subcorectat
sau hipermetrop supracorectat).

- dacă pacientul percepe caracterele mai
negre pe fond verde : ochiul este în stare de 
hipermetropie, adică este subcorectat convex (miop
supracorectat sau hipermetrop subcorectat).

- dacă nu are nici o preferinţă, este bine
corectat pentru distanţa respectivă. 

c) Testul duocrom

Figura 28 : Testul duocrom

Punctul stenopeic este un disc negru având în centru
o gaură de 1 până la 2 mm diametru. Poziţionat în
faţa ochiului, permite reducerea dimensiunii petei de
difuzie creată pe retină de o imagine neclară. Permite
verificarea calităţii unei corecţii optice atunci când
acuitatea vizuală este slabă. Principalul avantaj este
că permite să se facă distincţia între o refracţie
imprecisă şi o ambliopie ce nu se poate ameliora. 

În practică, se poziţionează punctul stenopeic în
faţa ochiului pacientului, peste eventuala corecţie
optică, şi ne asigurăm de buna centrare în faţa
pupilei. Se măsoară acuitatea vizuală: dacă se
îmbunătăţeşte cu punctul stenopeic, avem de-a
face cu un defect de refracţie necorectat sau prost
corectat; dacă nu se îmbunătăţeşte sau chiar este
mai rău, se va suspecta o ambliopie. Orice acuitate
obţinută prin punctul stenopeic trebuie să poată fi
atinsă printr-o refracţie precisă, cu excepţia cazurilor
patologice sau opacităţi ale mediilor intraoculare .

d) Punctul stenopeic

Figura 29 : Punctul stenopeic şi principiul de folosire
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Deoarece refracţiile ochiului drept şi stâng sunt
determinate în condiţii de vedere monoculară şi în
momente diferite, este necesar să ne asigurăm de
buna corespondenţă dintre ele. Echilibrul binocular
are drept scop verificarea clarităţii simultane a 
imaginilor retiniene pentru o aceeaşi stare de 
acomodare.  Este nevoie ca subiectul să fie transpus
în condiţii de vedere binoculară, adică să se ofere
ambilor ochi vederea în mod simultan, dar separat, a
unui test. Fiecare ochi văzând separat aceeaşi imagine,
putem compara vederea ochiului drept şi a ochiului
stâng şi putem căuta cea mai bună corespondenţă a
refracţiilor. 

1) Disocierea vederii pacientului
Diverse metode pot fi folosite pentru a disocia vederea :

- Prin acoperire alternativă : este metoda
cea mai simplă şi constă în acoperirea rapidă a unui
ochi, apoi a celuilalt, după care pacientului i se cere
să compare claritatea vederii celor 2 ochi. În timpul
acestui test, ne asigurăm că pacientul nu se află nicio
clipă în condiţii de vedere binoculară (cu ambii ochi
liberi), mai ales la începutul testului, când începem
prin a acoperi ochiul rămas liber înainte de a 
descoperi ochiul încă acoperit.

- Prin prismă verticală : constă în introducerea
unei prisme verticale de 3 Δ bază inferioară pe un ochi şi
3 Δ bază superioară pe celălalt, pentru a provoca
vederea a două imagini : una în sus văzută de un
ochi, alta în jos văzută de celălalt ochi.
Inconvenientul acestei metode este dat de faptul că
oferă condiţii de vedere destul de artificiale, că se
cere compararea de imagini distante una faţă de 
cealaltă şi că necesită explicaţii detaliate.   

- Prin filtre polarizate : necesită folosirea
testelor de acuitate vizuală sau duocrom polarizate
asociate cu filtrele corespunzătoare cu polarizare în
cruce între ele. Deşi vederea pacientului este ceva
mai puţin clară, acest test se apropie cel mai mult de
condiţiile naturale de vedere, pacientul nedându-şi
seama în general de starea sa de vedere binoculară.  

2) Se va face înceţoşare binoculară cu
+ 0.50 D şi se va compara înceţoşarea creată la
OD şi OS.  Acuitatea vizuală scade cu câteva zecimi
şi condiţiile de ceaţă uşoară permit subiectului să
facă mai uşor comparaţia.

3) Se va egaliza vederea OD şi a OS în
ceaţă mărind ceaţa cu + 0.25 D la ochiul care vede
mai puţin în ceaţă, chiar + 0.50 D dacă este nevoie.
Se obţine în acest caz fie echilibrul între OD şi OS,
fie inversarea preferinţei unui ochi faţă de celălalt.
Cunoaşterea ochiului preferat este esenţială, pentru
că ne permite să ne asigurăm, în cazul în care nu
putem obţine echilibrul perfect între OD şi OS, că
ochiul preferat rămâne favorizat şi evităm astfel
cazul în care corecţia ar putea inversa preferinţa
naturală a unui ochi faţă de celălalt.
Trebuie menţionat faptul că pentru realizarea 
echilibrului binocular, pacientul trebuie să aibă o
vedere simultană stabilă, iar folosirea testului de
acuitate presupune că acuitatea vizuală a celor doi
ochi este absolut identică. În cazul instabiltăţii
vederii simultane, se va opta pentru disocierea
vederii prin acoperirea alternativă şi, în caz de acuităţi
vizuale OD/OS diferite, se va realiza echilibrul cu 
ajutorul unui test duocrom sau cu test cu cilindru în
cruce şi o miră în formă de cruce. 

4) Se va reduce ceaţa binocular în paşi
de -0.25 D până se va obţine acuitate binoculară
maximă.

5) Se vor verifica acuităţile pentru OD şi
OS pentru a ne asigura de echilibrul lor sau, în
cazul unui slab dezechilibru, că acesta este în
favoarea ochiului preferat. 

Vom vedea, în cele ce urmează, că acest echilibru
binocular în vederea la distanţă poate fi verificat şi
pentru vederea de aproape.

C Echilibrul binocular
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a) ceaţă de +0,50D     

b) echilibru în ceaţă     

c) reducere ceaţă binocular

Figura 30 : Echilibrul binocular
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3) La fel, se va introduce - 0.25 D pe
ambii ochi. Pacientul nu trebuie să constate vreo
diferenţă.

a. Dacă vede mai bine, refracţia este prea
convexă : se va adăuga - 0.25 D şi se va repeta testul.

b. Dacă nu remarcă nicio schimbare,
refracţia este corectă (sau eventual prea concavă).

c. Dacă vede mai rău, refracţia este mult
prea concavă: se va adăuga +  0.25 D şi se va repeta
testul sau se va relua refracţia.

Pe scurt, răspunsul căutat în timpul verificării 
binoculare a prescripţiei este  o scădere a clarităţii
şi a conforului cu + 0.25 D şi absenţa unei reale
schimbări observate cu - 0.25 D.  Se ajustează,
apoi binocular valoarea sferei pentru a obţine acest
rezultat.

a) Controlul binocular al sferei 

După ce au fost determinate refracţiile ochiului
drept şi stâng şi apoi s-au echilibrat între ele, trebuie
să confirmăm binocular valoarea sferei care se va lua
în considerare. Contrar măsurătorilor realizate în
etapele precedente, este vorba nu doar să se verifice
acuitatea vizuală maximă a subiectului în condiţii de
vedere binoculară, dar este importantă şi verificarea
acceptării prescripţiei printr-un test de apreciere a
confortului vederii. 
Această verificare binoculară se va realiza de 
preferinţă în timpul probei finale a prescripţiei, pe
o ramă de probă, în situaţia normală a vederii şi nu
în spatele refractorului. Vom ruga pacientul să 
privească la distanţă mare (dacă este nevoie, 
printr-o fereastră) şi nu la distanţa convenţională a
tabelului cu optotipuri. De altfel, poziţia acestuia
nu corespunde infinitului optic real, ci unei proxi-
mităţi de ordinul a 0.25 D  (1/4 m = 0.25 D, 1/5 m
= 0.20 D) ce poate necesita o ajustare finală a sfe-
rei de - 0.25 D pe ambii ochi.

Vom proceda după cum urmează : 

1) Vom plasa refracţia găsită pe rama de
probă şi îl vom ruga pe pacient să privească la infi-
nit. 

2) Se va introduce + 0.25 D în faţa ambilor
ochi, în rama de probă, şi îl vom întreba pe pacient 
« dacă vede mai bine, mai rău sau la fel » cu lentilele
adăugate. Pacientul trebuie să semnaleze o înceţoşare
a vederii. 

a. Dacă vede mai rău, refracţia este corectă
(sau eventual prea convexă): s-a obţinut răspunsul
căutat, se trece la testul următor. 

b. Dacă nu remarcă nicio schimbare,
refracţia este prea concavă : se va adăuga + 0.25 D
pe ambii ochi şi se va repeta testul.

c. Dacă vede mai bine, refracţia este mult
prea concavă : se va adăuga + 0.25 D sau mai mult
şi se va repeta testul sau se va relua refracţia.

Figura 31 : Controlul binocular al sferei
a) cu + 0.25D: vedere mai proastă  

b) cu – 0.25 D: vedere neschimbată
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D Verificarea binocular
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b) Depistarea vederii binoculare 

În această etapă a examenului, este important să se
facă, pentru fiecare pacient, o verificare a vederii
binoculare. Mai exact, să se confirme că pacientul
are o bună vedere simultană şi că face fără dificultate
fuziunea imaginilor percepute cu fiecare ochi în parte.
Pentru aceasta, se va disocia vederea binoculară a
pacientului pentru a verifica:

1) că nu există suprimare/neutralizare totală
sau parţială a vederii unui ochi : prin prezenţa şi
permanenţa celor două imagini

2) că nu există deviere potenţială sau forie
importantă : prin aliniere a celor două imagini. 
Menţionăm faptul că vederea simultană ar fi putut
sa fie deja verificată în etapa precedentă, a 
echilibrului binocular.  
După cum disocierea vederii binoculare se realizează
cu ajutorul prismelor, a filtrelor roşu-verde sau a 
filtrelor polarizate, vom putea face, de exemplu,
unul din testele următoare : 

Disocierea prin prisme (metoda Von Graefe)
Principiul constă în introducerea unei disocieri a
vederii binoculare prin intermediul unei prisme verticale.
Pacientul va privi o linie de acuitate verticală, apoi 
orizontală. Se va proceda după cum urmează :

a) Aşezaţi o prismă de 6 Δ bază verticală pe un
ochi (sau 3 Δ  baza inferioară pe un ochi şi 3 Δ baza
superioară pe celălalt ochi).

b) Întrebaţi-l pe pacient dacă vede bine cele
două imagini : una în sus (în direcţia muchiei prismei
disociatoare create), alta în jos. Confirmaţi astfel că
există vedere simultană. Dacă nu vede decât o 
imagine, atunci imaginea unui ochi este suprimată.

c) Cereţi pacientului să evalueze decalajul 
orizontal al celor două linii verticale (sau se măsoară
prin intermediul prismelor) 

a. Dacă cele două linii sunt aliniate, există 
ortoforie

b. Dacă cele două linii sunt decalate, există
heteroforie (orizontală).

d) Repetaţi testul introducând o prismă de 10
până la 15 Δ bază internă în faţa unui ochi şi arătând
pacientului o linie orizontală de litere pentru a 
evidenţia o eventuală heteroforie verticală.

Disocierea prin filtre colorate (Testul Schober) :
Este constituit dintr-o cruce roşie şi din 2 cercuri
verzi văzute respectiv de ochiul drept şi de ochiul
stâng prin filtrele roşu şi verde. Ochiul acoperit cu
filtru roşu vede crucea roşie, ochiul acoperit de filtrul
verde vede cercurile verzi. Se va proceda după cum
urmează :

a) Puneţi un filtru roşu pe un ochi şi unul
verde pe celălalt

b) Întrebaţi subiectul ce vede:  
a. Dacă vede crucea şi cercurile, are vedere

simultană. 
b. Dacă vede numai crucea sau numai 

cercurile, există suprimare a imaginii unui ochi.
c) Cereţi subiectului să localizeze crucea

faţă de cercuri: 
a. Dacă crucea este în centrul cercurilor,

există ortoforie.
b. Dacă crucea este descentrată, există

heteroforie.
Situaţia normală constă în faptul că subiectul 
trebuie să vadă în acelaşi timp crucea roşie şi 
cercurile verzi şi crucea să rămână în interiorul 
cercurilor verzi. 
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Figura 32 : Disocierea prin prisme

Figura 33 : Testul  Schober
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În prezenţa unei anomalii a vederii binoculare, se va
face o evaluare mai amănunţită aşa cum este descris în
continuare, în capitolul « Evaluarea vederii binoculare ». 

Figura 36 : Testul baghetelor polarizate

Figura 35 : Testul inelelor Brock

Disocierea prin teste polarizate (Testul crucii
polarizate) : 
Propusă de majoritatea proiectoarele de teste, crucea
polarizată permite evaluarea stării vederii binoculare
a pacientului.
Se va proceda după cum urmează :

a) Aşezaţi filtrele polarizate în faţa celor 2 ochi.
b) Întrebaţi subiectul « dacă vede bine cele 2

braţe ale crucii ».  
a. Dacă vede bine crucea, vederea este

simultană.
b. Dacă nu vede decât un braţ (sau un braţ

tinde să dispară şi să reapară): imaginea unui ochi
este suprimată.

c) Întrebaţi subiectul « dacă cele 2 braţe ale cru-
cii sunt perfect centrate sau dacă unul dintre ele
pare decalat faţă de celălalt »

a. Dacă braţele sunt centrate, are ortoforie
b. Dacă sunt decalate, orizontal şi/sau 

vertical, are heteroforie.

Amintim că în toate aceste teste de disociere :
- Dacă imaginea sesizată de ochiul drept

este văzută la dreapta, iar imaginea sesizată de
ochiul stâng este văzută la stânga, pacientul are
esoforie.

- Invers, dacă imaginea sesizată de ochiul
drept este văzută la stânga, iar imaginea  sesizată
de ochiul stâng este văzută la dreapta, pacientul
are exoforie.

- Orice pacient are o heteroforie care nu
pune probleme decât dacă este dificil să se 
compenseze. 

Testul vederii stereoscopice 
Pentru a evalua vederea stereoscopică a unui
pacient, se va folosi un test care să permită să 
prezentăm pacientului 2 imagini disparate – adică
identice, dar uşor decalate una faţă de cealaltă -
care, când sunt fuzionate, crează percepţia reliefului.
Aceste teste fac apel la disocierea cu ajutorul filtrelor
roşu şi verde (testul inelelor lui Brock) sau cu ajutorul
filtrelor polarizate (testul baghetelor polarizate).  Ele
constau în a verifica că pacientul percepe o depărtare
sau apropiere a unei părţi a testului. Principiul este că
dacă cuplul ocular fuzionează două imagini 
disparate există percepţia de relief. Dacă se produce
fuziunea dintre o imagine văzută de ochiul drept
(uşor decalată spre dreapta) şi o imagine văzută de
ochiul stâng (uşor decalată spre stânga), pacientul
va avea impresia că planul testului se depărtează de
el. Invers, dacă fuziunea se face între o imagine a
ochiului drept uşor decalată la stânga, iar imaginea
ochiului stâng este uşor decalată la dreapta,
pacientul va avea impresia că planul testului se
apropie de el. Simpla existenţă a unei percepţii
stereoscopice constituie indiciul unei vederi 
binoculare normale.

Figura 34 : Testul crucii polarizate
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 5. Refracţia în
vederea de aproape
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Amplitudinea
Maximă

de acomodare

3,00

Acomodare
Confortabilă
(criteriul lui

Percival)
(= sau <2/3 ac

max)

Adiţie
pentru 50 cm

(=2.00D-2/3ac)

Adiţie
pentru 40 cm

(=2.50D-2/3ac)

Adiţie
pentru 33 cm

(=3.00D-2/3ac)

Adiţie
pentru 25 cm

(= 4.00D-2/3ac)

2,75

2,50

2,25

2,00

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

2,00

1,83 / 1,75

1,66 / 1,50

1,50

1,33 / 1,25

1,16 / 1,00

1,00

0,83 / 0,75

0,66 /0,50

0,50

0,33 / 0,25
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b) Determinarea valorii adiţiei 

Adiţia optimă este cea care permite pacientului să
nu utilizeze decât maximum 2/3 din amplitudinea
sa maximă de acomodare la distanţa obişnuită
pentru vederea de aproape (şi deci să păstreze o
rezervă de acomodare de cel puţin 1/3 din 
amplitudinea maximă). 
Este dată de formula simplă:

Adiţia = 1 / distanţa de lectură 
– 2/3 amplitudinea maximă de acomodare

Pentru distanţele de lectură de 40, respectiv 33 şi
25 cm, valorile de adiţie sunt date în tabelul de mai
jos :

Alegerea exactă a celei mai bune adiţii este 
determinantă pentru confortul pacientului prezbit.
Aşa cum se măsoară ametropia pentru vederea la
distanţă, la fel trebuie măsurată şi prezbiţia, iar
adiţia se determină pornind de la măsurarea 
amplitudinii maxime de acomodare existentă.

1) METODA « REZERVEI DE ACOMODARE »

Această metodă constă în determinarea amplitudinii
maxime de acomodare a pacientului şi în deducerea
valorii adiţiei ce trebuie prescrisă. Metoda  se practică
în vedere binoculară, cu corecţia vederii la distanţă şi
cu ajutorul unui test de citit mobil sau fix.

a) Măsurarea amplitudinii de acomodare :
Cu un test de lectură mobil : se va căuta poziţia
punctului proximum apropiind textul până la limita
lizibilităţii pentru pacient. Amplitudinea maximă de
acomodare este inversul acestei distanţe : de
exemplu, dacă este de 0.50 m, amplitudinea de
acomodare este de 2.00 D.
Cu un test de lectură fix :

- Aşezaţi testul la 40 cm şi cereţi pacientului
să citească cele mai mici caractere posibil

- Dacă poate citi cel mai mic text, 
introduceţi lentile de - 0.25 D, - 0.50 D etc…
până când lectura acestui text devine imposibilă

- Dacă nu poate citi cel mai mic text,
introduceţi lentile de + 0.25 D, + 0.50 D etc…
până când lectura acestui text devine posibilă.

Amplitudinea maximă de acomodare
este data de formula :

2.50 D – puterea adăugată 
(sumă algebrică).

Figura 37 : Măsurarea amplitudinii de acomodare
la pacientul prezbit

c)  Verificarea confortului vizual al pacientului
- Daţi-i pacientului să probeze corecţia

pentru vederea la distanţă şi pentru adiţie 
- Evaluaţi-i, pe test de lectură, confortul 

pentru vederea de aproape
- Ponderaţi valoarea adiţiei, în funcţie de distanţa

sa obişnuită de lectură şi de nevoile sale vizuale.
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2)  METODA « ADIŢIEI MINIME » (SAU
METODA PUNCTULUI « PROXIMUM FIX »)

Această metodă constă în a reda oricărui pacient
prezbit o acomodare aparentă de 3.50 D, adică
acomodarea necesară pentru activităţile obişnuite
ale vieţii cotidiene. Asta înseamnă ca punctul 
proximum corectat să se afle la o distanţă de 28 cm
(= 1 / 3.50 D). Pentru asta, trebuie determinată
adiţia minimă necesară prezbitului pentru a citi la
40 cm (proximitate 2.50 D) şi să se adauge +0.75
D până la +1.00 D pentru a atinge 28 cm (proximitate
3.50 D) 

a) Corectarea adecvată a vederii la distanţă

Se va corecta ametropia la valoarea maximum convex :
se va evita orice sub-corectare a hipermetropiei sau
supra-corectare a miopiei care s-ar traduce printr-o
adiţie mai mare pentru vederea de aproape. 

b) Determinarea adiţiei minime la 40 cm

Pentru aceasta, se va plasa un test de lectură la
40 cm şi se va cere pacientului să citească cele mai
mici caractere posibil. 

- Dacă este prezbit confirmat, nu poate citi
cele mai mici caractere. Se va adăuga binocular 
+ 0.25 D, + 0.50 D etc… la corecţia vederii la dista-
nţă până când pacientul vede cele mai mici caractere
ale testului : valoarea adăugată este adiţia minimă.

- Dacă este prezbit tânăr, mai poate încă citi
cele mai mici caractere. Se va adăuga binocular 
–0.25 D, -0.50 D etc... până când pacientul nu mai
poate citi cele mai mici caractere : valoarea 
adăugată (negativă) este adiţia minimă. 

c) Adăugaţi + 0.75 D până la + 1.00 D 

la adiţia minimă pentru a găsi adiţia confortabilă.

d) Verificaţi confortul vizual al pacientului

Cu rama de probă şi cu un test de lectură :
- Cereţi pacientului să-şi evalueze confortul

vizual cu adiţia determinată
- Apropiaţi testul până când citirea celor mai

mici caractere devine imposibilă : acest lucru trebuie
să se producă la circa 25 cm de ochi (dacă < 20 cm,
adiţie prea mare, dacă > 30 cm adiţie prea mică).

- Ajustaţi valoarea adiţiei (de la 0.25 D până la
0.50 D) în funcţie de distanţa obişnuită de lucru sau
pentru lectură : se va reduce pentru o distanţă mai
mare decât distanţa de examinare (de 40 cm), se va
mări pentru o distanţă mai mică.
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Figura 38 : Principiul metodei adiţiei minime
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3) METODA « CILINDRILOR ÎN CRUCE
FICŞI »

Această metodă constă în determinarea adiţiei
pentru prezbit prin introducerea, în faţa ambilor
ochi a unui cilindru în cruce de + sf. 0.50 cil. - 1.00
ax 90° şi prezentându-i, la 40 cm de exemplu, o
cruce compusă din linii orizontale şi verticale.
Neputând să se acomodeze la acest test, pacientul
prezbit va percepe mai clar liniile orizontale decât
pe cele verticale. Introducerea progresivă de puteri
convexe de 0.25 D permite obţinerea egalizării
vederii liniilor orizontale şi verticale la fel de negre
şi obţinerea directă a valorii adiţiei. În practică, cu
ajutorul refractorului, vom urma următorii paşi :

a) Corectarea adecvată a vederii la distanţă
Se va utiliza sfera cea mai convexă care dă 
pacientului acuitatea vizuală maximă.

b) Determinarea adiţiei

- Cereţi pacientului să privească, la 40 cm, o
cruce alcătuită din linii orizontale şi verticale,

- Introduceţi cilindrii în cruce + / - 0.50 D ax
negativ la 90° (cel mai adesea integraţi în refractor)
în faţa ochilor : pacientul vede mai clar liniile 
orizontale,

- Introduceţi progresiv lentile de + 0.25, + 0.50,
+ 0.75 D… binocular până când pacientul vede 
liniile orizontale la fel de negre ca cele verticale,

- Continuaţi până când pacientul are o preferinţă
pentru liniile verticale,

- Reţineţi pentru adiţie valoarea care dă cea mai
bună egalitate între liniile orizontale şi verticale.

c) Verificaţi confortul de lectură al pacientului 

- Puneţi în rama de probă corecţia pentru vederea
la distanţă şi adiţia determinată,

- Pe un test de lectură, evaluaţi confortul vizual
al pacientului,

- Ajustaţi valoarea adiţiei în funcţie de distanţa
obişnuită de lucru sau de lectură.

Figura 39 : Testul cilindrilor în cruce ficşi
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Adiţia prescrisă influenţează direct profunzimea
câmpului vizual al prezbitului corectat. De altfel,
limitele parcursului vederii de aproape sunt 
determinate de puterea adiţiei prescrise şi de
amplitudinea acomodării prezbitului. Parcursul de
acomodare al vederii de aproape este cu atât mai
aproape şi mai puţin profund cu cât adiţia este mai
mare şi de asemenea, cu atât mai scurt cu cât
amplitudinea de acomodare este mai slabă. Astfel :

- O adiţie prea puternică reduce profunzimea
parcursului aparent de acomodare utilizabil

- De-a lungul evoluţiei prezbiţiei, creşterea
adiţiei şi reducerea amplitudinii de acomodare se
cumulează rezultând reducerea profunzimii 
parcursului utilizabil în vederea de aproape.

Cu titlu de exemplu, să luăm cazul unui tânăr
prezbit corectat cu o lentilă unifocală cu putere 
+ 1.50 D (Figura 40a) sau cu o lentilă progresivă cu
adiţie 1.50 (Figura 40b). Conform metodei de 
prescripţie a « adiţiei minime » detaliate mai sus,
are o amplitudine maximă de acomodare de 2.00 D.
Un calcul teoretic foarte simplificat arată că parcursul
său de acomodare se întinde pentru vederea la distanţă
de la infinit până la 50 cm şi pentru vederea de
aproape de la 67 cm la 28 cm. Dacă i se prescrie o
adiţie de 2.00 D în loc de 1.50 D, parcursul vederii
de aproape se va modifica şi se va întinde între 50
cm şi 25 cm. Astfel, supra-corectarea adiţiei cu
0.50 D apropie de ochi cu 17 cm parcursul de 
acomodare ( de la 67 cm la 50 cm),  reduce 
profunzimea parcursului de acomodare (de la 39
cm la 25 cm) şi nu aduce decât un câştig de 3 cm
apropiindu-l de ochi ( de la 28  cm la 25 cm).

Consecinţele supra-evaluării adiţiei 
prezbitului

Figura 40 : Profunzimea câmpului vederii clare la
un tânăr prezbit :

b) lentilă progresivă cu adiţie 1.50 D

a) lentilă unifocală cu putere + 1.50 D
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Figura 41 : Profunzimea câmpului vederii clare la
un prezbit confirmat

b) lentilă progresivă cu adiţie 2.50 D

a) lentilă unifocală cu putere + 2.50 D

Peste câţiva ani, acest pacient devenit prezbit
confirmat, va avea o amplitudine de acomodare de
numai 1.00 D şi va avea nevoie, tot conform metodei
« adiţiei minime » de o adiţie de 2.50 D (Figura 41).
Parcursul său de acomodare pentru vederea de
aproape s-a redus în mod natural şi este localizat
de la 40 cm la 28 cm. Dacă supra-corectăm adiţia
cu 0.50 D (prescriind o adiţie de 3.00 D în loc de
2.50 D), parcursul de acomodare va fi localizat de
la 33 cm la 25 cm, adică are o pierdere de profunzime
a câmpului de 7 cm pentru vederea intermediară
(de la 40 cm la 33 cm), pentru un câştig de 3 cm
pentru vederea la foarte mică distanţă (de la 28 cm
la 25 cm). De asemenea, profunzimea câmpului
vederii clare se reduce de la 12 cm (40 - 28) la 8 cm
(33 - 25).      

La lentilele progresive, creşterea adiţiei duce la
reducerea câmpului nu numai în profunzime, dar şi
în lăţime. Supra-evaluarea adiţiei creşte aberaţiile
laterale ale lentilei şi, în consecinţă, reduce lăţimea
zonei centrale utilizabile şi creşte efectele de
deformări periferice. Supra-evaluarea adiţiei este o
cauză principală în dificultatea adaptării la lentilele
progresive.

În timpul determinării adiţiei, orice prezbit are
nevoie în mod firesc de o puterea convexă mai
puternică şi de efectul de mărire (grosisment)
corespunzător. Astfel, o creştere de 0.50 D a 
prescripţiei în vederea de aproape, aparent 
confortabilă şi sigură în timpul refracţiei, se va
dovedi incomodă zi de zi. Măiestria practicianului
constă în a şti să folosească adiţia cu moderaţie şi
să dozeze cu precizie corecţia prezbiţiei.  
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După determinarea refracţiei vederii la distanţă şi a
eventualei adiţii, este important să se verifice 
echilibrul binocular al pacientului în vederea de
aproape. De fapt, echilibrul binocular a fost stabilit
pentru vederea la distanţă într-o situaţie puţin 
solicitantă: vederea la distanţă infinită, în poziţia
primară a privirii (drept în faţă, la nivelul ochilor) şi
cu acomodarea relaxată. În vederea de aproape,
coborârea privirii şi stimularea convergenţei şi a
acomodării pot modifica acest echilibru. Trebuie
deci să se facă verificarea acestuia. Pentru acest
lucru, este nevoie de o disociere a vederii binoculare
aproape şi la privirea în jos: disocierea se poate
face fie cu un test de vedere aproape ce permite
acest lucru (de tip Optoprox® ), fie cu un instru-
ment precum Proximetru®. Principiul este următo-
rul :

1) Disocierea vederii binoculare a
pacientului în vederea aproape 

Puneţi corecţia pentru vederea la distanţă şi la
aproape în rama de probă. Aşezaţi testul, de 
preferinţă la distanţă fixă (40 cm de exemplu) şi
asiguraţi-vă că pacientul coboară vederea pentru a
privi testul. Disociaţi vederea binoculară :

a. Cu ajutorul filtrelor polarizante sau 
roşu-verde (Optoprox® )

b. Cu ajutorul septum-ului (Proximètre® )
Pacientul este în situaţie de vedere binoculară care
îi permite să compare vederea fiecărui ochi.

2) Comparaţi vederea cu ochiul drept
şi cu cel stâng, apoi realizaţi echilibrul 

a. Dacă există egalitate de vedere între ochiul
drept şi cel stâng : echilibrul este realizat

b. Dacă există o diferenţă de vedere între cei doi
ochi :

egalizaţi diferenţa între cei 2 ochi, introducând
+ 0.25 D la ochiul care vede mai slab  sau – 0.25 D
la ochiul care vede mai bine, sau  

i. înceţoşaţi ochiul mai bun pentru a egaliza
vederea ambilor ochi în ceaţă (introducând + 0.25 D
pe acest ochi) şi optimizaţi percepţia simultană  a
ambilor ochi 

ii. reduceţi ceaţa binocular şi asiguraţi-vă de
claritatea vederii

Trebuie reamintit faptul că acest echilibru presupune
o acuitate vizuală sensibil egală la cei 2 ochi. Să
menţionăm de asemenea că este necesar să ştim
care este ochiul preferat al pacientului şi că putem
păstra un uşor dezechilibru în favoarea acestuia.
Mai exact, vom avea grijă să nu inversăm niciodată
preferinţa naturală pentru un ochi, în favoarea
celuilalt.

3) Evaluarea acceptării, în vederea
la distanţă, a echilibrului determinat în
vederea de aproape 
Dacă echilibrul în vederea de aproape diferă de cel
pentru vederea la distanţă, este vorba adesea de un
echilibru care nu s-a putut stabili în vederea la 
distanţă ; în acest caz, trebuie verificată acceptarea
acestuia. Pentru asta, vom introduce lentila de
echilibru (de ordinul 0.25 D până la 0.50 D) pe unul
din ochi în faţa corecţiei pentru vederea la distanţă.
Dacă pacientul nu remarcă niciun disconfort, vom
păstra acest echilibru. În caz contrar, putem lua în
considerare să-i propunem două perechi de ochelari :
una pentru vederea la distanţă, cealaltă pentru 
vederea de aproape.

Verificarea echilibrului binocular mai ales în vede-
rea de aproape, este deosebit de importantă la
pacientul prezbit care, din cauza pierderii acomo-
dării, este foarte sensibil la funcţionarea simultană
a ambilor săi ochi în vederea de aproape.

B Verificarea echilibrului binocular în vederea de aproape

Figura 42 : Optoprox®

Figura 43 : Verificarea echilibrului binocular în
vederea aproape cu Proximetru®
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Verificarea echilibrului binocular mai ales în vederea
de aproape, este deosebit de importantă la pacientul
prezbit care, din cauza pierderii acomodării, este
foarte sensibil la funcţionarea simultană a ambilor
săi ochi în vederea de aproape.
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- Măsurarea amplitudinii maxime de acomodare :
prin metoda testului fix, descrisă mai sus pentru prezbit :
se plasează un test de lectură pentru vederea aproape şi
cu privirea în jos, de exemplu la 40 cm, şi se 
intercalează progresiv lentile concave de puteri 
crescătoare (în paşi de - 0,50 D cel puţin) până când
pacientul nu mai poate citi caracterele mici. Valoarea
care permite pacientului să mai poată încă să identifice
caracterele mici  permite evaluarea amplitudinii de 
acomodare prin formula : 
acomodare max = 1/0,40 m – putere adăugată 
(sumă algebrică.)
Această valoare poate fi comparată cu normele statistice,
amplitudinea de acomodare dovedindu-se a fi adesea
inferioară mediei.    

- Măsurarea flexibilităţii acomodative : 
pentru aceasta se va folosi testul « rock acomodativ » :
subiectul prevăzut cu corecţia sa, fixează un cuvânt de
mici dimensiuni, aflat la 40 cm. Folosind o ramă
binoculară dublă cu lentile de + 2.00 D şi - 2.00 D,
se evaluează numărul de cicluri de acomodare /
dezacomodare pe care subiectul le poate realiza într-
un minut. Pentru asta, se aşează mai întâi lentilele cu
+ 2.00 D pentru a relaxa acomodarea şi se cere 
subiectului să spună dacă cuvântul este clar. În acel
moment, se înlocuiesc rapid lentilele cu cele cu putere
- 2.00 D pentru a stimula acomodarea şi se cere 
subiectului să spună când cuvântul este din nou clar.
Se repetă astfel operaţia timp de 1 minut şi se numără
numărul de cicluri realizate : între 11şi 13 cicluri se
consideră că este normal,  sub 8 cicluri anormal.
Dacă se observă o insuficienţă şi/sau o lipsă de 
flexibilitate de acomodare, acestea pot fi cel mai adesea
îndepărtate prin prescrierea unei uşoare corecţii
convexe pentru vederea de aproape, cu menţiunea că
trebuie să ne asigurăm că nu există contra-indicaţie
binoculară. 

La non-prezbit, examinarea vederii de aproape nu se
face decâtdacă pacientul semnalează o problemă sau dacă
s-a înregistrat vreo anomalie la măsurările preliminare.
Cel mai adesea, pacientul acuză oboseală vizuală după
lucru îndelungat aproape, fapt ce poate avea diverse
cauze şi, mai ales, poate proveni de la o ametropie
necorectată, de la o disfunctie a vederii binoculare sau
de la oboseala  acomodativă.

1) Ametropia necorectată

Cel mai adesea este vorba de un pacient care se plânge,
la vederea de aproape,  de necorectarea hipermetropiei
sau a astigmatismului la vederea la distanţă : hipermetropia
necorectată solicită permanent acomodarea, obositoare pe
termen lung;  astigmatismul necorectat necesită un efort
de compensare, care provoacă dureri de cap. În primul
rând trebuie să ne asigurăm de buna corecţie a vederii
la distanţă şi să verificăm că aceasta este benefică pentru
pacient şi pentru vederea de aproape a acestuia.
Un caz aparte este cel al pacientului pre-prezbit care,
în această perioadă decompensează frecvent o 
hipermetropie latentă de mult timp. Aceasta evoluează
mai rapid decât prezbiţia care începe să se manifeste.
Trebuie să nu confundăm hipermetropia cu prezbiţia şi
să corectăm complet vederea la distanţă. Adesea,
pacientul poartă această corecţie mai întâi pentru
vederea de aproape, apoi o adoptă progresiv pentru
vederea la distanţă.

2) Disfuncţia vederii binoculare

Două probleme majore se pot întâlni la non-prezbit :
insuficienţa convergenţei sau dificultatea în a compensa
o heteroforie puternică.

- insuficienţa convergenţei : depistată în
timpul măsurătorilor preliminare, se poate trata iniţial
prin exerciţii şi prin antrenare vizuală (ortoptică) şi,
dacă acest lucru nu dă rezultate, printr-o eventuală
corecţie prismatică.

- hete roforie puternică : provocată sau 
accentuată prin coborârea privirii, poate fi pusă în
evidenţă, pentru vederea la aproape, printr-un test de
acoperire unilateral. Se va vedea mai departe, în
capitolul « Evaluarea vederii binoculare » ce măsuri se
pot lua.

3) Oboseala acomodativă

Se manifestă prin dificultatea de a menţine punerea la
punct (focalizarea) în vederea aproape. Pacientul acuză
oboseală şi vedere înceţoşată după o perioadă lungă de
lucru. Se întâlneşte, de exemplu, la studenţii care îşi
solicită intens acomodarea timp de mai multe ore.
Pentru a depista natura exactă a problemei, se pot face
următoarele măsurători :

Figura 44 : Testul « Rock » Acomodativ 
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În cazul unei anomalii a vederii binoculare, este
nevoie să se facă o examinare mai detaliată pentru
a identifica problema de care suferă pacientul, pentru
a încerca tratarea acesteia sau pentru a-l îndruma
spre un specialist. 
Scopul acestui capitol nu este de a descrie exhaustiv
depistarea şi tratarea problemelor de vedere binoculară,
ci numai de a trece în revistă câteva noţiuni de bază, de
a descrie cum să se identifice problema vederii 
binoculare şi de a propune o metodă simplă de
prescriere a unei corecţii prismatice. 

Să amintim câteva definiţii de bază pentru vederea
binoculară.

1) Forie 

Heteroforia, mai simplu numită forie, se poate defini
ca o « deviaţie latentă a axelor vizuale compensată prin
tendinţa de a obţine fuziunea şi de evita diplopia ».
Cuplul ocular depune un efort de compensare 
permanent pentru a menţine liniile privirii celor 2 ochi
în punctul de fixare. 
Foria poate fi pusă în evidenţă prin inhibarea fuziunii,
prin intermediul unui disociator al vederii binoculare.
Această disociere poate fi senzorială, prin ruperea
similitudinii imaginilor (disociere prin filtre, de
exemplu) sau motrice, prin ruperea suprapunerii
lor (disociere prin prisme, de exemplu). De 
asemenea, în funcţie de testul ales, poate fi slabă
sau puternică, centrală şi/sau periferică, parţială
sau totală.
În funcţie de condiţiile de măsurare, adică în funcţie
de tipul de disociere realizată, foria se va numi 
« asociată » sau « disociată ».  Când testul folosit
presupune un element de fuziune, parte a testului
care este sesizată simultan de cei 2 ochi, foria se
numeşte « asociată  » (testul filtrului roşu, testul lui
Mallett,...). Când nu este prezent niciun element de
fuziune, foria se numeşte « disociată » (disocierea
prin prisme, testul lui Maddox,...). 
Normele de forii disociate măsurate de obicei la
pacienţi sunt, în plan orizontal, o exoforie de 0 la 1
Δ pentru vederea la distanţă şi o exoforie de 4 până
la 6 Δ pentru vederea aproape şi, în plan vertical, o
ortoforie pentru vederea la distanţă şi pentru 
vederea aproape.

2) Rezerve fuzionale 

Cuplul ocular dispune în mod natural de rezerve de
vergenţă sau latitudini de fuziune, ce indică 
soliditatea stimulului de fuziune şi capacitatea de a
compensa o eventuală heteroforie. Se numesc
rezerve fuzionale, toleranţa cuplului ocular de a
converge sau diverge faţă de o poziţie de fixare şi
de acomodare date sau, şi mai mult, capacitatea sa
de a rezista perturbării prismatice a fuziunii. În
evaluarea acestor rezerve, trebuie să se ţină seama
de 3 puncte :

- Punctul în care acţiunea asupra vergenţei
antrenează acomodarea şi care se manifestă prin
apariţia « neclarităţii »,

- Punctul în care fuziunea este ruptă, unde
imaginile ochiului drept şi cele ale ochiului stâng se
separă, numit « rupere »,

- Punctul în care fuziunea este recuperată
de cuplul ocular, numit « recuperare ». 
Normele rezervelor fuzionale – punctele de 
neclaritate, de rupere şi de recuperare - sunt 
prezentate în Figura 45. La vederea la distanţă, 
ele sunt de circa două ori mai importante în
convergenţă decât în divergenţă. La vederea de
aproape, ele sunt sensibil mai echilibrate între
convergenţă şi divergenţă. În planul vertical, 
rezervele fuzionale sunt slabe, de ordinul a numai
1Δ .

A Forii, rezerve fuzionale, tropii

6. Evaluarea vederii 
binoculare
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Figura 45 : Normele de forii şi rezervele fuzionale
a) pentru vederea la distanţă 
b) pentru vederea aproape
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3) Tropia (sau strabismul) 

Când cuplul ocular nu mai poate compensa foria,
devierea se manifestă în condiţii normale de vedere,
până când devine permanentă : linia de privire a
unuia din cei 2 ochi nu mai trece prin punctul de
fixare. Foria se numeşte în acest caz tropie : 
exotropie dacă ochiul pleacă în divergenţă, esotropie
dacă pleacă în convergenţă, hiper- sau hipotropie în
sens vertical. Este însoţită de o eventuală diplopie,
dar cel mai adesea de suprimarea corticală a vederii
pentru un ochi.  Determinarea acesteia este complexă
şi se bazează pe competenţa specialistului în vedere
binoculară. Obiectul acestui capitol nu este de a
discuta în detaliu despre acest subiect, ci numai de
a-l descrie şi identifica, pentru a orienta pacientul
în consecinţă.

Pentru a evalua rezervele de fuziune ale unui pacient,
putem întreprinde fie o examinare sumară, fie o
măsurare a amplitudinilor relative de convergenţă şi
de divergenţă. Principiul este că, pentru o poziţie de
fixare şi acomodare date, se introduce o prismă şi
se verifică dacă pacientul poate compensa efectul.
Pentru a stimula convergenţa, se introduce o prismă
cu bază externă; pentru a stimula divergenţa, o
prismă cu bază internă ; întotdeauna se va începe
prin stimularea divergenţei, înainte de stimularea
convergenţei.

a) Depistarea rezervelor fuzionale : constă în
verificarea capacităţii  cuplului ocular de a  compensa
introducerea de prisme cu valori cunoscute : pentru
vederea la distanţă, 5 Δ  bază internă şi 10 Δ  bază
externă ; pentru vederea aproape, 10 Δ bază internă
şi 10 Δ  bază externă. Practic, subiectul priveşte, de
exemplu, un rând de litere vertical, aşezăm prisma în
faţa unuia din ochi, pacientul trebuie să vadă imaginea
cum se dedublează, apoi refuzionează. Dacă nu se
întâmplă acest lucru, iar subiectul continuă să vadă
chiar şi după câteva secunde tot 2 imagini, înseamnă
că rezervele sale fuzionale sunt slabe. 

b) Măsurarea rezervelor fuzionale : constă în
introducerea de prisme de valoare crescătoare, cu
ajutorul unei rigle cu prisme sau a unui 
diasporametru, şi în căutarea punctelor de 
« neclaritate », « rupere » şi « recuperare ». Subiectul
priveşte un rând de litere vertical de acuitate 10/10, se
introduc(e) progresiv prismele (prisma) până când se
constată apariţia neclarităţii, stadiu în care convergenţa
sau divergenţa determină stimularea sau relaxarea
acomodării. Continuăm până când fuziunea se rupe,
stadiu în care  cuplul ocular nu mai poate compensa
prisma introdusă. În sfârşit, reducem valoarea pris-
mei până când pacientul recuperează fuziunea.
Procedăm la fel şi pentru sensul vertical, subiectul
privind un rând de litere orizontale, dar cu valori ale
prismei mult mai mici.

Figura 46 : Depistarea rezervelor fuzionale

a) convergenţa                            

b) divergenţa
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Când se detectează o anomalie a vederii binoculare,
în timpul examenului iniţial sau la verificarea 
binoculară a refracţiei, trebuie în primul rând să se
identifice natura problemei. Mai exact, trebuie să se
precizeze dacă este vorba de o forie compensată cu
dificultate sau de o tropie mai mult sau mai puţin
instalată şi, în fiecare caz, să facem măsurarea şi
analiza. 

1) Diferenţierea forie sau tropie 

Diferenţierea între forie şi tropie se poate face uşor
prin testul acoperirii unilaterale. Amintit deja la
testele preliminare, acesta constă în a observa 
mişcarea ochilor în timpul acoperirii şi descoperirii
unui ochi, apoi a celuilalt, în momentul fixării unei
ţinte pentru vederea la distanţă sau aproape.

a) Evidenţierea unei tropii 
- Cereţi pacientului să fixeze o ţintă.
- Acoperiţi rapid ochiul drept, observând ochiul

stâng :
Dacă nu se observă nicio mişcare, ochiul stâng

nu are deviaţie.
Dacă se observă o mişcare de refixare, are tropie :
exotropie, dacă mişcarea este spre nas, esotropie,

dacă mişcarea este spre tâmplă
hipertropie, dacă mişcarea este în jos, hipotropie,

dacă mişcarea este în sus
- Descoperiţi ochiul drept. 
- Repetaţi procedura, acoperind ochiul stâng  şi

observând ochiul drept.
- Dacă se observă vreo mişcare a unui ochi sau

a celuilalt, se identifică o tropie, iar testul se opreşte
aici.

- Dacă nu se observă nicio mişcare, se va căuta
o eventuală forie. 

b) Evidenţierea unei forii :
- Cereţi pacientului să fixeze o ţintă.
- Acoperiţi ochiul drept timp de 1-2 secunde 
- Descoperiţi rapid şi observaţi ochiul descoperit :
dacă nu se observă nicio mişcare, există ortoforie

sau o slabă heteroforie. 
dacă se observă o mişcare de refixare, există

heteroforie:
exoforie, dacă mişcarea este spre nas, esoforie,
dacă mişcarea este spre tâmplă
hiperforie, dacă mişcarea este în jos, hipoforie,
dacă mişcarea este în sus
- Repetaţi procedura, acoperind ochiul stâng şi

confirmaţi comportamentul observat la ochiul
drept.

- dacă vreo mişcare se observă la un ochi sau 
la celălalt, se identifică o forie de amplitudine 
semnificativă.

- dacă nu se observă nicio mişcare, există 
ortoforie sau o slabă heteroforie (sub 2-3 Δ).

B Identificarea problemei 
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Figura 47 : Diferenţierea tropie / forie prin testul acoperirii unilaterale
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b) Exoforie d) Exotropie
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2) Măsurarea şi analiza unei forii 
După ce s-a identificat prezenţa unei forii, trebuie
măsurată importanţa acesteia şi evaluate capacităţile
de compensare ale pacientului.

a) Măsurarea foriei şi a amplitudinilor de fuziune 
Dintre numeroasele metode posibile, o vom reţine
pe cea a acoperirii alternante. Aceasta are avantajul
de a face măsurarea foriei în situaţia vederii naturale
(în care fuziunea rămâne solicitată) şi cu ajutorul
unei rigle simple cu prisme.  Măsurarea se face
după cum urmează, cu corecţia pe rama de probă :

- Cereţi pacientului să fixeze o ţintă.
- Acoperiţi ochiul drept timp de 2-3 secunde
- Acoperiţi rapid celălalt ochi, fără a permite

vederea binoculară
- Lăsaţi ochiul acoperit timp de 2 - 3 secunde

şi acoperiţi apoi rapid celălalt ochi, etc…
- Observaţi mişcarea de refixare a ochiului 

descoperit în timpul fiecărei treceri de la un ochi la
celălalt

- Interpuneţi o prismă cu unghi crescător în faţa
ochiului până la neutralizarea mişcării de refixare

Valoarea prismei care neutralizează mişcarea
măsoară foria 

Amplitudinile de fuziune se măsoară într-un mod
asemănător, cu ajutorul riglei cu prisme :  

- Amplitudini de fuziune orizontale
Cereţi pacientului să fixeze un rând de litere

vertical (cu acuitate cuprinsă între 0.5 şi 1.0).
În divergenţă :
Introduceţi în faţa ochiului o prismă bază internă

începând cu valoarea cea mai mică
Creşteţi valoarea prismei (la fiecare 2-3 secunde)

până când pacientul vă semnalează că literele devin
neclare, apoi că rândul se dublează 

Reduceţi valoarea prismei până când pacientul
vede din nou un singur rând 

Retrageţi bara de prisme şi notaţi punctele de
neclaritate, de rupere şi de recuperare. 

În convergenţă :
Introduceţi în faţa ochiului o prismă bază externă

începând cu valoarea cea mai mică
Creşteţi valoarea prismei până când pacientul

vă semnalează că literele devin neclare, apoi că rân-
dul se dublează 

Reduceţi valoarea prismei până când pacientul
vede din nou un singur rând 

- Amplitudini de fuziune verticale :
Cereţi pacientului să fixeze un rând de litere

orizontal

Introduceţi o prismă cu baza în jos, creşteţi
progresiv, cereţi pacientului să vă semnaleze când
rândul se dublează, reduceţi prisma până când
pacientul vede din nou un singur rând

Repetaţi aceiaşi paşi, introducând o prismă cu
baza în sus

Notaţi punctele de rupere şi de recuperare.
Aceste măsurări ale foriei şi ale amplitudinilor de
fuziune vor fi efectuate pentru vederea la   
distanţă şi pentru vederea aproape.

b) Analiza foriei 
În primul rând, este important de subliniat că nu
amplitudinea foriei contează, cât capacitatea
pacientului de a o compensa. Altfel spus, o forie
importantă poate să nu pună dificultăţi dacă
pacientul are suficientă amplitudine de fuziune
pentru a o compensa. În practică, ne preocupă foria
doar dacă pacientul acuză tulburări de vedere cum
ar fi: vedere dublă sau în ceaţă, oboseală la fixare,
distanţă de lectură anormal de apropiată sau
depărtată… sau manifestări mai specifice, cum ar fi
dureri de cap, ochi roşii, dureri oculare, lăcrimare,
disconfort la lumină puternică etc… resimţite ade-
sea după o activitate de lungă durată.  

Există diferite criterii pentru a face această analiză:
- Criteriul lui Percival conform căruia « punctul

de cerere obişnuită ar trebui să fie situat în treimea
mijlocie a zonei de vedere binoculară simplă şi
clară, delimitată de punctele de neclaritate sau în
lipsa acestora, de punctele de rupere »

- Criteriul lui Sheard conform căruia « rezervele
fuzionale opuse foriei ar trebui să fie cel puţin egale
dublului foriei pentru ca aceasta să fie bine 
compensată »
Pornind de la aceste criterii, se poate determina
valoarea unei eventuale prescripţii prismatice care
să asigure confortul binocular al pacientului. 
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În general, se vor face întotdeauna şedinţe de
antrenament vizual cu scopul de a dezvolta rezervele
fuzionale ale pacientului şi numai în ultimă instanţă
se va recurge la o prescripţie prismatică.
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3) Evaluarea şi analiza unei tropii 

În cazul unei tropii, este nevoie să se determine
caracteristicile acesteia şi, îndeosebi, să se afle
dacă aceasta este :

- constantă sau periodică : deviaţia este 
permanentă sau intermitentă ?

- fixă sau alternantă : deviază întotdeauna 
acelaşi ochi sau nu ? 

- concomitentă sau neconcomitentă : devierea
este aceeaşi, pentru toate direcţiile de privire ?

- recentă sau veche : există de mai mult timp
sau a apărut recent ? 

- care este unghiul devierii ? variază în funcţie
de distanţă ? 

- tropia este însoţită de o fixare excentrică ? de
o ambliopie ?

- care este gradul de fuziune ? profunzimea
unei eventuale neutralizări ?

- tropia este stabilizată sau se agravează ?
- este de origine patologică ?
- etc…

un număr de întrebări la care analiza aprofundată
ar trebui să ne dea răspuns. 

Unghiul devierii se poate măsura prin metoda 
acoperirii alternante (prezentată mai sus pentru
măsurarea foriei) determinând valoarea prismei
care anulează mişcarea de refixare în timpul 
acoperirii unui ochi, apoi a celuilalt.

Tropiile pot avea cauze multiple, iar abordarea
acestora este complexă. Este absolut necesar să se
facă un bilanţ complet al vederii binoculare a
pacientului, atât motor, cât şi senzorial, pentru a
putea identifica tropia şi cauzele ei. O dată stabilit
diagnosticul, tratamentul va consta în reeducarea
ortoptică, prescrierea prismatică, sau chiar intervenţia
chirurgicală. Este evident că abordarea tropiilor
depinde de competenţa specialiştilor în vederea
binoculară şi depăşeşte mult informaţiile prezentate
în această lucrare. 

Figura 48 : Măsurarea foriei şi a amplitudinilor de
fuziune 
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Pentru a realiza prescripţia:
- Vom prefera prescripţia unei prisme oblice

pentru un ochi, decât să alegem o prismă orizontală
pe un ochi şi una verticală pe celălalt,

- Se va distribui prisma preponderent sau chiar
total, pe ochiul nepreferat, pentru a nu se risca 
perturbarea vederii ochiului preferat prin aberaţiile
introduse de prismă. 

- Ne asigurăm că o valoare prismatică unică
este acceptabilă pentru vederea la distanţă şi
aproape, dacă nu, vom recurge la 2 prescripţii 
diferite. 

- Nu se va da prescripţia finală a prismei decât
după testarea timp de câteva zile cu ajutorul unor
prisme provizorii de tip Fresnel (press on 3M) 
plasate pe lentila pacientului.

Multe alte metode se pot folosi pentru a determina
valoarea prismei ce se va prescrie, cum ar fi cele
bazate pe măsurarea foriei, pe evaluarea rezervei
fuzionale opuse sau pe măsurarea disparităţii de
fixare etc… Fiecare metodă are adepţi pro şi contra
şi nici una nu este unanim acceptată. Dincolo de
dezbaterile lungi pe această temă, cel mai important
este găsirea unei soluţii pentru rezolvarea problemei
binoculare a pacientului, fie ocupându-ne de ea, fie
îndreptând pacientul spre un cadru specializat în
astfel de probleme.

În cazul în care prescripţia prismatică se dovedeşte
necesară, trebuie determinată cu preciziei valoarea
prismei. În general, vom încerca întotdeauna să
prescriem valoarea minimă pentru prismă care
oferă o fuziune confortabilă. Amintim faptul că
orice prismă preia o parte din lucrul cuplului ocular,
dar şi « fixează » defectul şi uneori chiar este 
«absorbită » de pacient.
Ţinând cont de toate acestea, ar fi de preferat :

a) să lucrăm mai degrabă cu o ramă de probă
decât cu refractorul, pentru a ne asigura de 
stimularea periferică totală a fuziunii, utilizând de
preferinţă lentile de probă nediafragmate (cu 
diametru util cât mai mare)

b) să utilizăm testele cel mai puţin disociante
c) să prescriem valoarea minimă pentru prismă

care restituie fuziunea, de exemplu, în prezenţa
unui disociator slab de fuziune (cum este filtrul
roşu)

Mai multe metode, bazate pe principii diferite, pot
fi folosite pentru a determina valoarea prismei ;
aceste metode pot fi îndelung discutate, însă nu
acesta este scopul acestei lucrări. Vom prezenta o
metodă simplă, cea a filtrului roşu, care se practică
după cum urmează (pentru vederea la distanţă,
apoi pentru aproape):

- cereţi pacientului să fixeze un punct luminos ;
- aşezaţi filtrul roşu pe un ochi : pacientul vede

2 puncte luminoase, unul alb, altul roşu,
- reperaţi poziţia punctului alb, faţă de cel roşu,
- plasaţi o primă prismă pe ochiul fără filtru,

având orientarea şi sensul adecvate (prisma 
deplasează punctul văzut în direcţia muchiei),

- măriţi foarte încet valoarea prismei, până
când pacientul nu mai vede decât un punct şi 
păstrează această percepţie simplă (lăsaţi-i 
pacientului timp să-şi evalueze vederea),

- repetaţi procedura, plasând filtrul roşu pe
celălalt ochi,

- alegeţi ca valoare de prismă corectoare valoarea
minimă a prismei ce redă fuziunea. 

C Prescripţia prismatică
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UNITĂŢI DE MĂSURĂ ALE DEVIAŢIEI
PRISMATICE

Unitatea de măsură oficială pentru deviaţia prismatică
este dioptria prismatică sau cm/m simbolizată prin
litera grecească Δ. Ea corespunde unei prisme ce
produce o deviere a razelor luminoase cu 1 cm la o
distanţă de 1 metru.
O altă unitate des folosită este gradul : ea 
caracterizează unghiul prismei şi indirect devierea
sa, pentru că aceasta echivalează cu jumătate din
valoarea unghiului prismei, pentru un indice de
refracţie al prismei de 1.5. Această unitate se 
foloseşte adesea pentru a inscripţiona prismele din
trusele de lentile de probă sau riglele cu prisme. 
Pentru a transforma gradele în dioptrii prismatice,
vom putea folosi relaţia trigonometrică

EP = 100 x tg [(n - 1) x A] 
unde EP este efectul prismatic (în Δ),  n indicele de
refracţie al materialului prismei şi A unghiul prismei
(°) sau, mai simplu, se va folosi tabelul de
corespondenţă de mai jos (calculat pentru n= 1.5).
Vedem, de exemplu, că o prismă cu unghiul de 10°
corespunde unui efect prismatic de 8,7 Δ  şi, invers,
că un efect prismatic de 7 Δ corespunde unei prisme
de 8° unghi. Eroarea care se face asimilând grade-
le dioptriilor prismatice este o supra-estimare de
circa 10 până la 15 %.  Această eroare este neglijabi-
lă atunci când se folosesc prisme cu unghiuri mici
(sub 10°) şi devine semnificativă numai peste
această valoare. 

METODA GRAFICĂ DE CALCUL A
UNEI PRISME REZULTANTE
În cazul unei prescripţii prismatice compusă dintr-o
prismă orizontală şi una verticală, este necesar să
facem o combinare a acestora şi să se determine
prisma oblică rezultantă. Schema lui Allen (Figura 49)
ne permite să facem grafic acest lucru cu uşurinţă. Să
luăm următorul exemplu: fie o prescripţie prismatică
de 4 Δ  bază nazală şi 7 Δ  bază inferioară pe ochiul
drept. Considerând ochiul în faţa noastră, trasăm pe
scală, o linie de 4 pătrate la dreapta, pornind din
centru, reprezentând efectul prismatic orizontal cu
baza nazal, apoi, din extremitatea dreaptă a acestei
linii, trasăm în jos o linie de 7 pătrate, reprezentând
efectul prismatic vertical cu baza inferioară. Unind
centrul scalei (originea) cu extremitatea inferioară a
liniei verticale obţinem rezultanta grafică a celor 2
prisme componente. Lungimea acestui segment
reprezintă valoare prismei rezultante, iar unghiul cu
orizontala (în sens trigonometric) reprezintă poziţia
bazei prismei. În exemplul nostru, lungimea
segmentului rezultant corespunde cu cercul de
gradaţie 8, iar unghiul este de300°. Prisma obţinută
este aşadar o prismă de 8 Δ   bază la 300°.    

Figura 49 : Calculul unei prisme rezultante –
Schema lui Allen

Tabel de conversie a gradelor în dioptrii prismatice.

Unghi 
(în°)

Efect Prism. 
(în Δ)

Unghi 
(în°)

Efect Prism. 
(în Δ)

1 0,9 11 9,6
2 1,7 12 10,5
3 2,6 13 11,4
4 3,5 14 12,3
5 4,3 15 13,2
6 5,2 16 14,1
7 6,1 17 14,9
8 7,0 18 15,8
9 7,8 19 16,7

10 8,7 20 17,6
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Măsurarea şi compunerea prismelor
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În funcţie de tipul de ametropie, se pot degaja câteva
principii generale :

- Miopul necesită să fie bine corectat pentru a
beneficia de o vedere clară la distanţă. Când este
tânăr şi dispune încă de o amplitudine de acomoda-
re suficientă, apreciază supra-corectarea pentru a
beneficia de un contrast mai mare. Uneori chiar, în
cazuri extreme, miopia poate fi provocată printr-un
spasm permanent de acomodare. Vom evita o prea
mare supra-corectare. La polul opus, unii miopi s-au
obişnuit cu o vedere în ceaţă şi le place; îi putem
sub-corecta uşor în funcţie de corecţia precedentă.

- Corecţia hipermetropului este adesea delicată
pentru că acesta utilizează  permanent acomodarea
şi ametropia sa este evidenţiată rar în totalitate în
timpul refracţiei.  Invers, este de asemenea foarte
sensibil la orice exces de corecţie. Îi vom propune
aşadar puterea convexă maximă pe care o poate
accepta fără a ne asuma riscul de a-l penaliza la
vederea la distanţă. 

- În estimarea prescripţiei sferice, trebuie de
asemenea să ţinem cont de doi factori speciali :
faptul că refracţia nu se efectuează la infinit, şi
fenomenul de miopizare nocturnă. Ca urmare, s-ar
putea prefera o prescripţie uşor mai concavă (de la
- 0,25 la - 0,50 D de exemplu). 

- Pe de altă parte, ne vom asigura că este un
bun echilibru al corecţiei între ochiul drept şi
ochiul stâng, lăsând, dacă echilibrul perfect nu este
posibil, un uşor dezechilibru în favoarea ochiului
preferat.

- La pacientul cu astigmatism, nu vom prescrie
cilindru decât în măsura în care aduce un plus de
acuitate vizuală sesizat de pacient, şi asta din cauza
efectelor secundare de deformare a imaginilor produse
de corecţie, mai ales dacă axul este oblic. Mai
exact, nu vom corecta astigmatismul uşor (sub
0.50 D) decât dacă aduce un câştig net confortului
pacientului. Orice eventuală sub-corecţie va fi
însoţită de o ajustare a sferei ce vizează focalizarea
pe cercul de difuzie minimă rezidual sau pe linia
focală verticală. 

La sfârşitul examinării vine momentul deciziei şi
alegerii finale a corecţiei. Rezultatul brut al refracţiei
nu poate poate fi decât rareori prescris ca atare.
Este nevoie să se facă o interpretare şi să se dozeze
prescripzia pe baza datelor adunate pe durata 
examinării.

Pentru alegerea prescripţiei, nu există reguli 
universale : fiecare practician o face după 
cunoştinţele pe care le-a acumulat sau după 
experienţa pe care o are. Se pot desprinde însă
câteva principii generale :

- În general, se caută privilegierea confortului
vederii în detrimentul acuităţii vizuale. Să ne
amintim că acuitatea nu este decât un element al
vederii şi singurul considerat în timpul refracţiei.
Alţi factori, precum perceptia periferică a formelor
sau a mişcărilor, contribuie de asemenea la confortul
vizual al pacientului. De aceea, întotdeauna vom
supune prescrierea « aprecierii perceptive » a
pacientului, punându-l să încerce corecţia pe
ochelarii de probă pentru ca, dincolo de acuitatea
vizuală pură, să-şi evalueze singur confortul vizual.
Putem prefera chiar o uşoară sub-corecţie, în locul
corecţiei totale.

- Unul din primele elemente de care trebuie să
se ţină cont este schimbarea corecţiei ocazionată
de o nouă prescripţie. Vom evita modificările de
corecţie prea importante şi, la nevoie, vom face
corecţia totală în mai multe etape. Dacă este necesară
o modificare importantă (de exemplu, peste 0,75 D
la sferă, 0.50 D la cilindru, 10° la ax sau 0.75 D la
adiţie) vom avertiza pacientul şi îl vom preveni că va
trebui să se « înveţe » cu noua corecţie.
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7. Alegerea finală a corecţiei
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- Pentru pacientul cu prezbiţie, vom doza perfect
corecţia pentru vederea la distanţă, evitând orice
supra-corecţie a miopului sau sub-corecţie a
hipermetropului care vor conduce la o creştere a
adiţiei. Vom avea grijă mai ales să saturăm 
hipermetropiile, dar nu în exces. Pentru lentilele
progresive, vom evita prescrierea prea convexă
pentru vederea la distanţă, fapt ce poate duce la o
vedere laterală neclară la distanţă, iar sub-corecţiile
astigmatismului se combină cu astigmatismul
suprafeţei progresive. De asemenea, vom avea grijă
mai ales la prezbit, să avem un bun echilibru între
prescripţiile pentru ochiul drept şi pentru cel stâng :
la nevoie, vom verifica pentru vederea de aproape
echilibrul binocular realizat la distanţă.

- Pentru vederea de aproape, vom prescrie
strict adiţia necesară şi suficientă, evitând excesul
cerut adesea de pacienţi : acesta reduce confortul
vizual prin limitarea profunzimii câmpului vizual şi
asta în ciuda celei mai bune acuităţi vizuale obţinute
prin mărire. La miop va fi adesea nevoie de o adiţie
mai slabă, iar la hipermetrop de una mai puternică.
Pacientul cu astigmatism puternic va putea cere
adesea o corecţie a astigmatismului diferită pentru
vederea  aproape şi pentru cea la distanţă. Cu excepţia
situaţiilor cu adevărat speciale, adiţiile vor fi 
întotdeauna identice. În sfârşit, nu vom 
supra-corecta niciodată adiţia pentru lentile 
progresive, sursă de reducere a câmpului vizual şi
de creştere a deformărilor periferice. 

La sfârşitul examinării, vom face întotdeauna proba
corecţiei « în situaţia reală de utilizare » cu rama
de probă. Confortul vizual va fi evaluat prin 
intermediul pacientului, atât pentru vederea la 
distanţă, cât şi pentru citit, dar şi prin explorarea
mediului înconjurător. Opinia sa, adesea clară şi
pertinentă, se dovedeşte preţioasă pentru alegerea
finală a corecţiei.

Cele câteva indicaţii prezentate în acest capitol
reprezintă împărtăşirea cunoştinţelor bazate pe
experienţa unui grup de practicieni. Nu avem 
pretenţia de a fi considerate reguli absolute de 
prescriere şi sunt bineînţeles deschise discuţiilor!
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Refracţia este o tehnică, dar este şi o artă. Este, în primul rând, tehnica determinării defectelor de refracţie ale
ochiului şi a corectării acestora. Dar este şi arta de a şti ce prescriere să alegi pentru a oferi pacientului cea
mai bună vedere şi cel mai bun confort, în acelaşi timp. Dacă tehnica refracţiei se poate învăţa, arta prescrierii
nu poate fi dobândită decât cu practică şi experienţă. 

Acest Caiet de optică oculară « Refracţia practică » prezintă în primul rând tehnicile de bază ale refracţiei.
Abordarea este voit « practică », iar teoria este limitată la minimum. Se înţelege de la sine că un subiect atât
de vast nu se poate trata într-un volum atât de mic; cititorul este invitat să consulte numeroasele tratate de
refracţie existente pentru a-şi aprofunda cunoştinţele. Cât despre alegerea prescripţiei, sunt abordate numai
câteva linii directoare generale. Numai practica frecventă îi va permite practicianului nu doar să stăpânească
tehnica refracţiei, dar şi să dobândească experienţa şi intuiţia necesare alegerii prescrierii corecte. 

Sperăm că acest caiet va fi de folos profesioniştilor din domeniul opticii în practica de zi cu zi a refracţiei, să-i
ajute mai ales să prescrie cele mai bune corecţii optice, care să le permită totdeauna pacienţilor şi clienţilor 
« să vadă mai bine pentru a trăi mai bine »!
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