
GHID 
DE ADAPATRE 
VARILUX®

REGULI PENTRU ADAPTAREA CU SUCCES

A LENTILELOR VARILUX®





BINE AŢI VENIT

Avem plăcerea de a vă prezenta acest ghid care cuprinde regulile esenţiale pentru a reuşi  
adaptarea cu succes a lentilelor progresive pentru clienţii Dvs. prezbiţi. 

Acesta vă va ghida către reuşită de la prima discuţie cu clientul şi până la livrarea ochelarilor.

Este un instrument de lucru original care vă foloseşte în activitatea de zi cu zi şi vă va ajuta să 
aveţi succes la adaptarea lentilelor progresive şi să garantaţi satisfacţia clienţilor.

Folosiţi ghidul cu regularitate!
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1  ÎNŢELEGEREA CLIENTULUI
   Acest prim pas este esenţial în reuşita adaptării cu lentilele Varilux

1  Ce a purtat clientul înainte?

Tipul lentilelor purtate anterior

■  Nu a purtat, monofocale    pentru    
distanţă, monofocale pentru aproape, 
lentile pentru aproape şi intermediar, 
bifocale, progresive (marca şi tipul)...

■  Material, colorare, tratamente...

 

Analiza lentilelor purtate anterior

■  Măsurarea corecţiei anterioare: sferă, 
cilindru, ax, adiţie, prismă dacă este cazul.

■  Data prescripţiei anterioare

■  Performanţele vizuale cu lentilele  
precedente: măsurarea acuităţii în vedere 
la distanţă şi în vedere aproape.

Trebuie înţeles motivul schimbări  
ochelarului şi verificată necesitatea acestei 
schimbări.

2  Care sunt necesităţile vizuale 
 ale clientului?

Pentru ce foloseşte ochelarii?

■  Permanent sau ocazional ?

■  Distanţele de lucru ?

Cerinţe speciale?

■ Profesie, hobby-uri, distracţii.

■ Claritatea necesară a vederii.

■ Câmpuri necesare ale vederii.
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2  ANALIZAREA PRESCRIPŢIEI
   Pentru a elimina incertitudinile

1  Compararea noii corecţii 
 cu cea precedentă

Dacă diferenţa este egală sau mai mare 
decât...

■  0,75 D în putere sferică,

■  0,50 D în putere cilindrică,

■  10° ax,

■ 0,75 D în adiţie,

... este necesară confirmarea noii prescripţii 
de către oftalmolog şi asigurarea acceptării 
ei de către pacient.

2  Compararea valorii adiţiei 
 cu cea afişată în tabel

Aceste valori pot fi depăşite numai în cazuri 
de reală necesitate.

 

    Vârsta Adiţie

 40 ani 0.75 D
 44 ani 1.00 D
 47 ani 1.25 D
 49 ani 1.50 D
 51 ani 1.75 D
 54 ani 2.00 D
 58 ani 2.25 D
 63 ani 2.50 D
 67 ani 2.75 D
 70 ani 3.00 D
 75 ani 3.25 D*
 80 ani 3.50 D*

*  Adiţiile 3,25 D şi 3,50 D sunt necesare  
în mod real foarte rar.
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1  Verificarea corecţiei pentru 
 vederea aproape

Folosind “CheckTest-ul” Essilor

Subiectul, purtând corecţia  
pentru aproape, ţine testul la distanţa  
de citit obişnuită.

•  Cu testul roşu-verde

Dacă literele sunt văzute mai clar pe fondul 
verde, corecţia pentru aproape este fie 
corectă, fie prea slabă. Dacă sunt văzute mai 
clar pe fond roşu, corecţia pentru aproape 
este probabil prea puternică.

  

 
 

• Cu mira Helmholtz 

Dacă cercurile din centrul testului sunt văzute 
nedeformate, corecţia pentru aproape este 
corectă pentru distanţa de citit.  
Dacă cercurile sunt văzute deformate, 
corecţia pentru aproape este fie prea 
puternică, fie prea slabă.

 

Folosind o lentilă cu putere de - 1,00 D

Se plasează lentilele de - 1,00 D în faţa  
lentilelor corectoare pentru vedere aproape 
ale subiectului: dacă cele mai mici caractere 
pot fi încă citite, chiar şi cu dificultate, adiţia 
este probabil prea puternică.

CheckTest-ul este oferit gratuit de  
Universitatea Varilux. Nu ezitaţi să-l cereţi 
când vizitaţi site-ul:  
www.varilux-university.org

Imaginea centrului testului
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DEPISTAREA UNEI ADIŢII PREA MARI
Adiţia prea mare este de multe ori cauza neadaptării cu lentilele progresive



2  Depistarea sub-corecţiei 
 hipermetropiei

Aceasta este de multe ori cauza unei adiţii 
prea mari deoarece are legătură directă cu 
valoarea adiţiei.

Cu testul roşu-verde în vedere la distanţă

Dacă subiectul are o preferinţă clară de citire 
pe fond verde şi literele apar neclare pe fond 
roşu, atunci hipermetropia este probabil 
sub-corectată. 

 

 
 

Cu o lentilă cu putere de +0,50 D

Se plasează câte o lentilă de +0,50 D în faţa 
fiecărui ochi corectat deja pentru distanţă 
şi subiectul este rugat să privească la 
distanţă: dacă vederea rămâne clară, sau 
este îmbunătăţită, atunci hipermetropia este 
probabil sub-corectată.

DEPISTAREA UNEI ADIŢII PREA MARI
Adiţia prea mare este deseori consecinţa unei sub-corecţii a vederii la distanţă
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CORECTAREA VEDERII LA DISTANŢĂ
Prescripţia exactă pentru vederea la distanţă asigură premisele pentru cea mai confortabilă 
prescripţie pentru vederea aproape

Se lucrează cu fiecare ochi separat,  
începând cu o corecţie de probă (valorile din 
prescripţia anterioară sau rezultatele obţinute 
cu autorefractometru).

1  Determinarea puterii sferice

Folosind metoda ceţei
1)  Se plasează lentilele corespunzătoare  

corecţiei  de probă în faţa ochilor subiectului 
şi se măsoară acuitatea 

2)  Se înceţoşează vederea adăugând +1,00 
D sau +1,50 D pentru a scădea acuitatea 
vizuală.

3)   Se adaugă progresiv în paşi de –0,25 D  
lentile negative şi se verifică dacă se obţine 
o îmbunătăţire a acuităţii vizuale.

4)  Se continuă până se obţine cea mai bună 
acuitate, fără ca aceasta sa mai creasca  dacă 
se continuă adăugarea lentilelor negative.

5)  Se înregistrează puterea sferică cea mai 
mare care oferă acuitate maximă.

2  Determinarea puterii cilindrice

Folosind metoda cilindrului încrucişat (± 0,25 D)
a)  Verificarea axei cilindrului
■  Se poziţionează mânerul cilindrului încrucişat 

în lungul direcţiei axei cilindrului din 
prescripţia de probă (ar trebui să producă o 
scădere drastică a acuităţii).

■  Cu subiectul privind la un rand cu litere de 
mărime medie, se învârteşte rapid cilindrul 
încrucişat în jurul axei mânerului şi este între-
bat subiectul ce poziţie a cilindrului preferă.

■  Se roteşte axa cilindrului corector negativ 
cu 5o în direcţia axei negative a cilindrului 
încrucişat preferat

■  Se repetă procedura până când subiectul nu 
mai poate (sau poate cu greu) să perceapă 
diferenţa.

b) Verificarea puterii cilindrice
■  Se plasează axa negativă a cilindrului 

încrucişat în lungul direcţiei negative a  
cilindrului corector

■  Cu subiectul privind la linia cu caractere mici,  
se invârteşte rapid cilindrul încrucişat şi este 
întrebat subiectul ce poziţie a cilindrului 
preferă.

■  Dacă subiectul preferă poziţia când axa 
negativă a cilindrului încrucişat este pe 
aceeaşi direcţie cu axa negativă a cilindrului 
corector, se adaugă –0,25 D la cilindrul 
corector.

■  Se repetă procedura până când subiectul nu 
mai poate (sau poate cu greu) să perceapă 
diferenţa.

■  Se înregistrează cea mai mică valoare a  
puterii cilindrului.

c) Verificarea puterii sferice
■  Se adaugă +0,25 D sferice pentru fiecare 

–0,50 D cilindrice şi se verifică dacă cea mai 
bună acuitate vizuală este menţinută.
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3  Echilibrul binocular
În vederea la distanţă, prin disocierea OD/OS 
(ruperea fuziunii binoculare) şi controlul 
acuităţii pentru fiecare ochi în parte.

1) Disocierea vederii clientului
•  prin obturare alternativă: se acoperă un 

ochi rapid, apoi celalălt, cu un ocluzor
sau
•  cu o prismă verticală : se introduce o prismă 

de 3Δ cu baza jos în faţa unui ochi şi altă 
prismă de 3Δ cu baza sus în faţa celuilalt

sau
•  prin polarizare : se foloseşte un test de 

polarizare pentru acuitate vizuală împreună 
cu filtrele polarizante corespunzătoare.

2) Se inceţoşează vederea ambilor ochi 
cu lentile sferice de +0,50 D şi se confirmă 
scăderea acuităţii.

3) Se echilibrează vederea  pentru ambii 
ochi prin reînceţoşarea cu SF +0,25 D a 
ochiului cu acuitate mai bună.

4) Binocular, se desceţoşează ochii 
adăugând dioptrii sferice în paşi de -0,25 D 
până când acuitatea maximă este obţinută.

5) Se verifică acuitatea pentru fiecare ochi, 
fiind siguri că dominanţa oculară nu a fost 
modificată între cei doi ochi.

Câteva reguli şi recomandări
■ Pentru sferă
•  Întotdeauna se face o corecţie exactă a 

ametropiei, în special în cazul hipermetro-
piei, dar nu se supracorectează.

•  Nu se supracorectează, mai bine se preferă 
o subcorectare mică. Cu testul roşu-verde :

-  pentru hipermetropie, se „egalizează”  
vederea pe ambele fonduri sau se lasă  
„uşor mai clar pe fondul verde“.

-  pentru miopie, se egalizează vederea pe 
ambele fonduri sau se lasă „uşor mai clar pe 
fondul roşu“.

•  Amintiţi-vă că refracţia nu a fost făcută  
pentru infinit: se adaugă -0,25 D sferice 
dacă este necesar.

■   Pentru cilindru
•  Corecţia astigmatismului este necesară 

doar în cazul în care se obţine o creştere 
notabilă în acuitate.

•  Atenţie la astigmatismul slab, de obicei 
variază.

•  De evitat prescripţiile cu axe oblice care  
pot da distorsiuni. 

■ Vederea binoculară
•  Se verifică foarte atent echilibrul binocular.
•  Se dă prioritate ochiului director:  

nu inversaţi dominanţa oculară între cei  
doi ochi.

•  În caz de anizometropie, se prescrie 
diferenţa minimă între ochiul stâng şi cel 
drept.

■ Ca regulă generală
•  A se evita schimbări mari în prescripţii:  

a nu se depăşi 0,75 D în putere sferică,  
0,50 D în putere cilindrică sau 100 în ax  
fără a fi cu adevărat necesar.

CORECTAREA VEDERII LA DISTANŢĂ
Prescripţia exactă pentru vederea la distanţă asigură premisele pentru cea mai confortabilă 
prescripţie pentru vederea aproape
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DETERMINAREA ADIŢIEI
METODA CILINDRULUI ÎNCRUCIŞAT FIX 
O metodă de referinţa pentru determinarea adiţiei

Utilizând refractorul cu ambii ochi deschişi 

1  Corecţia completă a vederii 
 la distanţă

Se foloseşte cea mai mare sferă pozitivă 
care asigură acuitatea vizuală maximă (a se 
vedea paginile anterioare la “Corecţia vederii 
la distanţă”)

 

2  Determinarea adiţiei

■  Subiectul este rugat să privească o cruce 
facută din linii verticale şi orizontale la 
distanţă de 40 cm

■  Se poziţionează cilindrii încrucişaţi de 
±0.50 D cu axele lor negative la 90° în  
faţa ambilor ochi: subiectul trebuie să  
confirme că liniile orizontale sunt mai 
clare.

■  Progresiv, se plasează lentile de +0,25, 
+0,50, +0,75 D... până când liniile verticale 
şi cele orizontale apar la fel de negre

■  Adiţia este valoarea care dă cea mai bună 
egalitate între liniile verticale şi orizontale

 

3  Verificaţi dacă subiectul 
 poate citi confortabil

■  Se pune corecţia pentru distanţă cu adiţia 
propusă într-o ramă de probă

■  Se cere subiectului să confirme că  
vederea sa este confotabilă la citit

■  Se ajustează adiţia în funcţie de distanţa 
de lucru normală a subiectului.
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1  Măsurarea amplitudinii 
 de acomodare
Folosind vederea binoculară cu corecţia pentru 
distanţă şi folosind un optotip pentru aproape

■  Cu optotipul mobil pentru aproape:
Se apropie optotipul de purtător până la 
limita la care mai poate fl văzut, amplitudinea 
acomodării este inversul aceastei distanţe.

De exemplu : cea mai apropiată distanţă la care 
subiectul mai poate citi = 0,50 m, deci amplitudi-

nea acomodării este = 2,00 D.

■  Cu optotipul fix pentru  aproape:
•  Se poziţionează optotipul la 40 cm şi  

subiectul este rugat sa citească.
•  Dacă poate citi cel mai mic text, se adaugă 

–0,25 D ; -0,50 D etc..., binocular până când 
citirea nu mai este posibilă.

•  Dacă nu poate citi cel mai mic text se 
adaugă +0,25 D ; +0,50 D etc..., binocular, 
până ce poate să citească cel mai mic text.

Amplitudinea acomodării =  
2,50 – ultima valoare care s-a adăugat

2  Determinarea adiţiei

In mod normal, subiecţii ar trebui să poată 
folosi două treimi din amplitudinea totală 
a acomodării la distanţa obişnuită de lucru 
(lăsând o treime ca rezervă de acomodare) 
pentru a avea confort.

Adiţia e calculată astfel:  
Adiţie = 1 / distanţa aproape – 2 / 3 amplitudine totală

 Amplitudinea Amplitudinea  Adiţie
 de acomodare de acomodare pentru 
 totală disponibilă 40 cm

 3.00 2.00 0.50
 2.75 1.75 0.75
 2.50 1.50 1.00
 2.25 1.50 1.25
 2.00 1.25 1.50
 1.75 1.00 1.50
 1.50 1.00 1.50
 1.25 0.75 1.75
 1.00 0.50 2.00
 0.75 0.50 2.25
 0.50 0.25 2.50

3  Verificaţi că subiectul poate 
 citi confortabil
■  Se pune corecţia pentru distanţă cu adiţia 

propusă în rama de probă
■  Se cere subiectului să confirme că se 

simte confortabil când citeşte
■  Se ajustează valoarea adiţiei pentru 

distanţa normală de lucru a purtătorului.

DETERMINAREA ADIŢIEI
METODA „REZERVEI DE ACOMODARE 
Metodă clasică de determinare a adiţiei 
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DETERMINAREA ADIŢIEI
METODA „ADIŢIEI MINIME” 
O metodă simplă şi sigură de determinare a adiţiei 
4 etape

1  Corecţia exactă a vederii 
 la distanţă

■  Se corectează complet ametropia,  
în special hipermetropia.

■  A nu se supra-corecta.
Cu testul roşu-verde:
■  Pentru hipermetropi, se păstrează  

egalitatea sau “mai clar pe verde”,
■  Pentru miopi, se păstrează egalitatea sau 

“mai clar pe roşu”,
■  Se corectează astigmatismul doar atunci 

când asigură un câştig în acuitate.

2  Determinarea adiţiei minime 
 la 40 cm

Se adaugă binocular +0,25 D; +0,50 D ; etc... 
la corecţia de distanţă până când subiectul 
abia distinge cele mai mici caractere : valoa-
rea găsită este adiţia minimă

3  Adăugarea +0,75 D până 
 la +1,00 D

la adiţia minimă pentru a găsi valoarea 
adiţiei confortabile.

4  Verificarea confortului vizual 
 al purtătorului

■  Subiectul evaluează dacă citirea este 
confortabilă cu adiţia găsită.

■  Subiectul este rugat să apropie textul 
până când citirea celor mai mici caractere 
devine imposibilă: ar trebui să se 
întâmple pe la 25 cm de ochi. Dacă se 
intamplă la mai puţin de 20 cm, adiţia 
este prea mare, iar dacă se întâmplă la 
mai mult de 30 cm, adiţia este prea mică.

■  Se ajustează adiţia cu 0,25 D în funcţie 
de distanţa de lucru sau de citit a 
purtătorului.
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3 ALEGEREA RAMEI
   Alegerea corectă a ramei este importantă pentru confort

1  Selectarea ramei

Se alege o ramă care să se potrivească 
trăsăturilor feţei purtătorului, care e stabilă 
pe nas şi oferă înălţimea necesară  
montajului.

18 mm minim pentru Variliux Panamic,
Varilux Comfort şi Varilux Ipseo 

17 mm minim pentru Variliux Physio

 
14 mm pentru Varilux Ellipse

2  Ajustarea ramei

Rama se ajustează  astfel încât :

■  Distanţa dintre lentilă şi cornee să fie de 
12 – 14 mm

■  Unghiul pantoscopic să fie între 8° – 12°

Procedaţi în următoarea ordine :

■  Ajustarea părţii anterioare a ramei :  
curbura ramei, înclinarea, orizontalitatea

■  Ajustarea părţilor laterale: deschidere, 
formă şi lungime, părţile de la urechi, 
închiderea braţelor.

Ramele trebuie să fie întotdeauna ajustate 
înainte de a începe luarea măsurilor pen-
tru motaj.
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4  EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR    Pas crucial în reuşita adaptării cu progresive 
Măsoară şi apoi verifică

2 etape

1  Efectuarea măsurătorilor

Măsurarea distanţei interpupilare

■  Se foloseşte dispozitivul CRP (Corneal 
Reflection Pupillometer) după ce vă 
asiguraţi că plachetele nazale au fost 
ajustate astfel încât să rămână în aceeaşi 
poziţie ca şi rama finală şi că dispozitivul 
face contact cu fruntea pacientului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  Se măsoară distanţa pupilară monocular, 
pentru ochiul drept şi pentru ochiul 
stâng, în vedere la distanţă (infinit) şi în 
vedere la aproape (pentru 40 cm) dacă 
este nevoie.

■  Se măsoară pentru fiecare ochi separat 
cu ambii ochi deschişi 

■  Dacă clientul vede doua imagini,  
se măsoară fiecare ochi cu celălalt ochi 
obturat, folosind obturarea  oferită de 
pupilometru.
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Măsurarea înălţimilor pupilare

■  Se foloseşte dispozitivul HMS (Height 
Measuring System) pentru a obţine 
măsurători în sistem Boxing pentru 
înălţimile pupilare ale ochiului stâng şi 
drept.

■  Se ajustează rama pe faţa purtătorului şi 
se poziţionează HMS având grijă să nu se 
modifice poziţia ramei.

■  De preferat stând în picioare, este rugat 
clientul să adopte o poziţie naturală şi să 
privească la distanţă la nivelul ochilor.

■  Se ajustează cursoarele drept şi stâng 
la inălţimea centrelor pupilelor, evitând 
diferenţa de înălţime optician – client 
pentru a evita erorile de paralaxă (poate 
produce o eroare de câţiva mm) 

■  Se citesc înălţimile pupilare pentru fie-
care ochi în sistem Boxing : asiguraţi-vă 
că măsurătorile sunt făcute pornind de la 
cea mai de jos tangentă orizontală la fie-
care lentilă (chiar din interiorul canalului 
ramei). 

Pentru acurateţe se fac măsurătorile cu 
subiectul stând în picioare şi privind la 
distanţă.

4  EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR    Pas crucial în reuşita adaptării  
Măsoară şi apoi verifică
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4  EFECTUAREA MĂSURĂTORILOR    Pas crucial în reuşita adaptării  
Măsoară şi apoi verifică

2  Verificarea măsurătorilor
■  Folosind dispozitivul Ditest ori şablonul, 

se aşează crucea de montaj pe marcajul 
corespunzător pentru fiecare lentilă şi se 
marchează cercul pentru vederea aproape. 
Se repoziţionează rama pe faţa purtătorului. 

 

Verificarea centrării pentru distanţă
■  Stând în picioare, pacientul este rugat să 

privească la distanţă, opticianul stând în faţa 
pacientului la nivelul ochilor şi se verifică 
dacă crucea de montaj este la nivelul cen-
trului pupilei pentru fiecare ochi (ca în poză).

Verificarea pentru vederea aproape 
(opţional) 

■  Folosind sistemul VP, se verifică zona prin 
care priveşte aproape, folosind metoda 
oglinzii: reflexele corneene trebuie să 
coincidă cu cercurile pentru vederea  
aproape.

■  Dacă apare o asimetrie, se ţine cont şi se 
schimbă fiecare distanţă pupilară pentru 
vedere aproape, menţinând valoarea 
obţinută pentru distanţa binoculară 
măsurată pentru distanţa de 40 cm.

 
 
Cu dispozitivul Ditest, se alege diametrul 
lentilelor necesare sau se determină precis 
măsurătorile de pre-calibrare (in sistem 
Boxing) măsurând pe ramă direct. După aceste 
operaţiuni se poate da comanda de lentile 
Varilux.
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5 MONTAREA LENTILELOR
    Puncte de ţinut minte

1  Verificarea conformităţii 
 lentilelor şi marcajelor

■  Verificarea prescripţiei pentru vederea 
la distanţă: măsurătorile se efectuează 
plasând faţa concavă a lentilei pe  
suportul frontifocometrului. Cercul  
de verificare pentru vederea la distanţă 
este marcat şi se centrează pe suport,  
axa lentilei fiind orizontală.

■  Verificarea prescripţiei pentru vederea 
aproape: măsurătorile sunt efectuate 
plasând faţa convexă a lentilei în contact 
cu suportul conic al frontifocometrului. 
Cercul pentru vederea aproape trebuie 
centrat pe suportul frontifocometrului. 

 
 

■  Verificarea adiţiei: este diferenţa între 
puterea la vederea aproape şi puterea 
la vederea la distanţă măsurate pe 
suprafaţa convexă. Este de asemenea 
posibil să citiţi valoarea adiţiei direct  de 
pe lentilă: gravajul de sub micro-cercul 
temporal.

■  Verificarea marcajelor: pentru a verifica 
poziţia lor corectă comparativ cu  
gravajele (vezi schema de alături).

■  Verificarea prismei: măsurătorile sunt 
efectuate plasând lentila pe frontifo-
cometru în punctul de control al pris-
mei. Prisma măsurată este rezultanta 
combinării prismei de subţiere (a cărei 
valoare este de 2/3 din adiţie) şi a prismei 
corectoare prescrise (dacă este cazul). 
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PANAMIC
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2  Centrarea si montajul trebuie 
 făcute în sistem boxing

■  Toate valorile trebuie date în sistem 
boxing.

■  Sistemul de centrare şi prelucrare pe 
contur trebuie să funcţioneze în sistem 
boxing.

3  Verificarea conformitătii 
 montajului

Se foloseşte Ditest-ul sau şablonul pentru  
a verifica:

■  Distanţele pupilare dreapta şi stânga,
■  Înălţimile pupilare dreapta şi stânga,
■  Orizontalitatea montajului: prin alinierea 

micro-cercurilor gravate 

4  Verificarea ajustării ramei

Preajustarea ramei cu atenţie deosebită la:

■  poziţionarea lentilelor în acelaşi plan,
■  unghiul pantoscopic.

5  Păstraţi marcajele pe lentile 
 până la livrare (sau se 
 retrasează dacă au dispărut)

5 MONTAŽA STEKEL
    Na kaj morate paziti
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6 ADAPTAREA FINALĂ
    Momentul adevărului

25

1  Ajustarea ramei la fizionomia 
 pacientului

2  Verificarea centrării folosind 
 marcajele

■  În vederea la distanţă (cazul general):  
crucea de montaj trebuie să corespundă 
cu centrul pupilei pentru ochiul stâng şi 
cel drept.

■  În vederea aproape (caz particular de  
asimetrie la convergenţă): în poziţia de 
citit a clientului, reflexele corneene ar  
trebui văzute prin cercul vederii aproape.

3  Finalizarea ajustării ramei
 

4  Verificarea calităţii vederii

■  În vederea la distanţă folosind testul  
de acuitate,

■  În vederea la aproape folosind testul de citit.

5  Daţi recomandări care ajută 
 adaptării

■  Vederea la distanţă la nivelul  
ochilor privind drept în faţă.

■   Vederea aproape prin partea  
de jos a lentilei, prin coborârea 
ochilor (şi ridicarea puţin a  
capului dacă este nevoie).

■   Pentru început, mişcările capului 
şi ale ochilor trebuie să fie lente.

6  Clientul trebuie informat 
 despre perioada de adaptare 
 la fiecare nouă pereche de 
 lentile.





7  REZOLVAREA DIFICULTĂŢILOR DE ADAPTARE 
Anumiţi paşi trebuie urmaţi pentru a determina problema 
O cercetare amanunţită a cazului trebuie facută

1  Se înregistrează precis care 
 sunt reclamaţiile purtătorului

■  Tipul de problemă întâlnită, frecvenţa şi 
circumstanţele particulare ale problemei, 
distanţele implicate, soluţiile paleative 
adoptate, etc...

2  Măsurarea lentilelor

■  Puterea pentru vederea la distanţă,  
vederea la aproape şi adiţia

3  Remarcarea lentilelor

■  Crucea de montaj pentru vederea  
la distanţă şi cercurile pentru vederea  
la aproape

4  Verificarea centrării corecte 
 a lentilelor

■  În vederea la distanţă şi în vederea la 
aproape, cu rama pe faţa purtătorului.

5  Verificarea ajustării ramei

■  Aliniamentul vertical şi orizontal,  
unghiul pantoscopic şi stabilitatea.

6  Validarea prescripţiei 
 purtătorului

■  Măsurarea acuităţii în vedere la distanţă 
şi la aproape.

■  Confirmarea valorii adiţiei în funcţie  
de vârstă.
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RECLAMAŢIILE PURTĂTORILOR 
 

Trebuie să ridice capul sau ochelarii  
pentru a citi.

 
 
Trebuie să coboare lentilele sau capul pentru  
a vedea la distanţă

Trebuie să încline capul pentru a vedea clar
 
 

Are un câmp al vederii aproape foarte redus.
Oboseală după muncă prelungită în vederea 
aproape

 
Vedere tulbure în lateral

Antire
fle

x

Dista
nţă pupilară VA

Dista
nţă pupilară VD

Înaltim
e de m

ontaj

Vedere la dista
nţă

Adiţie
Ajusta

re

Dista
nţă lentilă

 - o
chi

Înclin
area ra

mei

Lentile
le precedente

Astig
matism

SOLUŢII POSIBILE

■ Modificarea ajustării prin ridicarea ramei
■  Creşterea puterilor pentru vederea apoape sau 

pentru vederea la distanţă
■ Se montează noile lentile mai sus
■ Modificarea ajustării prin coborârea ramei
■  Reducerea puterilor pentru vederea apoape sau 

pentru vederea la distanţă
■ Se montează noile lentile mai jos

■ Modificarea ajustării
■ Modificarea centrării 
■ Verificarea astigmatismului

■  Reducerea adiţiei
■  Reducerea adiţiei şi creşterea puterii pentru 

distanţă
■  Verificarea astigmatismului
■  Modificarea ajustăriiridicând mai sus rama
■  Modificarea centrării: montarea lentilelor mai sus
■  Verificarea echilibrului între OD şi OS
■  Reducerea puterii de distanţă
■  Reducerea adiţiei
■  Verificarea distanţei pupilare în VD şi modificarea 

centrării
■  Verificarea unghiului pantoscopic
■  Verificarea ajustării şi a unghiului pantoscopic

CARACTERISTICI ÎNVINUITE

Acest tabel cuprinde cele mai frecvente plângeri prezentate de purtători şi cauzele lor.

7 TABEL CU CAUZELE CE TREBUIE EXPLORATE
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RECLAMAŢIILE PURTĂTORILOR 

 
Vede dublu la distanţă sau la aproape sau 
ambele  

Vede sursele de lumină dublu 
 

 

Vede liniile deformate 
 
 
 
 

Are senzaţii de arsură, mâncarime,  
oboseală oculară

Antire
fle

x

Dista
nţă pupilară VA

Dista
nţă pupilară VD

Înaltim
e de m

ontaj

Vedere la dista
nţă

Adiţie
Ajusta

re

Dista
nţă lentilă

 - o
chi

Înclin
area ra

mei

Lentile
le precedente

Astig
matism

SOLUŢII POSIBILE

■  Se verifica distanţele interpupilare pentru VA si VD  
şi inălţimile pupilare pentru a confirma centrarea

■  Se verifică puterile VA şi VD, astigmatismul  
şi echilibrul dintre cei doi ochi

■  Verificarea ajustării şi a unghiului pantoscopic
■  Se compară cu ochelarii precedenţi

■ Se fac lentile noi cu antireflex
■ Verificare astigmatism

■ Verificare astigmatism
■ Reducere adiţie
■  Se verifica distanţele interpupilare pentru VA si VD  

şi înălţimile pupilare pentru a confirma centrarea
■  Modificarea ajustării prin ridicarea ramei sau 

montarea noilor lentile mai sus

■  Se verifica distanţele interpupilare pentru VA si VD 
şi inălţimile pupilare pentru a confirma centrarea

■  Se verifică puterile VA şi VD, astigmatismul şi  
echilibrul dintre cei doi ochi

■ Se compară cu ochelarii precedenţi
■ Se fac lentile noi cu antireflex

Acest tabel cuprinde cele mai frecvente plângeri prezentate de purtători şi cauzele lor.

7 TABEL CU CAUZELE CE TREBUIE EXPLORATE

CARACTERISTICI ÎNVINUITE
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Pentru alte informaţii
sau pentru descărcarea acestui Ghid de Montaj Varilux

vizitaţi site-ul nostru la:

www.varilux-university.org
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Optica evoluează continuu. Dumneavoastră la fel.


