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DOBRODOŠLI

Z veseljem vam predstavljamo ta vodnik, ki vsebuje pomembne informacije za uspešno 
meritev in vgradnjo Varilux® progresivnih stekel.

Spremlja vas skozi vse faze, od prvega srečanja s stranko, pa vse do izročitve gotovih očal.

Pričujoča vodila vam bodo v pravo pomoč pri vsakdanjem delu, tako pri raznovrstnih 
vprašanjih o Varilux® progresivnih steklih, kakor tudi pri izobraževanju vaših sodelavcev.

Želimo vam obilo uspeha!                                                                 Prevedel: Davorin Pirtušek
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1  RAZUMEVANJE KLIENTA
   Prvi korak je odločilen

1  Kaj je klient uporabljal doslej?

Vrsta uporabljanih očal

■  brez očal, očala za daljnovidnost, za 
kratkovidnost, očala za razširjeno bližnje 
območje, bifokalna, trifokalna stekla, pro-
gresivna stekla (znamka in tip),...,

■  material, barva, oplemenitenje.

Analiza starih očal

■  natančno izmerite korekcijo: sfera, cilin-
der, os, adicija, morebitne prizme,

■  datum izročitve starih očal,

■  kakovost vida s starimi očali: izmerite 
ostrino vida za blizu in daleč.

Glede na to ugotovite razloge za menjavo 
očal in preverite nujnost te zamenjave.

2  Katere zahteve vida je 
 potrebno upoštevati?

Za kaj se očala uporabljajo?

■  stalna ali priložnostna uporaba,

■  delovne oddaljenosti.

Specifične potrebe?

■ poklic, hobi, prosti čas,

■ potrebna ostrina vida,

■ potrebno vidno polje.
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2  ANALIZA RECEPTA
   Kratek prikaz tehnik refrakcije

1  Primerjava nove in stare 
 korekcije

Predpogoj: kar se da dobro korigirana 
daljava. Če je odstopanje (ali večje od)...

■  0,25 dpt pri sferi,

■  0,25 dpt pri cilindru,

■  2° pri osi,

■ 0,75 dpt pri adiciji,

...je potrebno preverjanje na klientu in 
morebitna izravnava.

2  Preverjanje adicije

Vrednosti v sledeči tabeli predstavljajo pove-
zavo med starostjo in adicijo ter temeljijo na 
statističnih osnovah. Za želene zahteve vida 
na blizu je potrebno vrednosti natančno 
določiti.

    Starost Adicija

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

*  Visoke adicije načeloma izbirajte 
po preudarku.
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1  Preverite korekcijo za blizu

Uporabite Essilorjev ‘check-test’

Klient naj si z očali za blizu drži poskusni 
trak ‘check-test’ na njegovi običajni bralni 
razdalji.

•  Z rdeče-zelenim testom 
za bližino 

Pri enakem kontrastu črk na rdeči in zeleni 
podlagi je korekcija za blizu v redu. Pri 
boljšem kontrastu na rdeči podlagi je korekci-
ja premočna. Pri boljšem kontrastu na zeleni 
podlagi je korekcija še točna ali preslaba.  

• S Helmholtzovim testom 

Če so krogi na sredini testa vidni brez 
popačenja, je korekcija za blizu pravilno 
določena na bralno razdaljo.

Z dodatkom -1,00 dpt

Binokularno pridržite -1,00 dpt-dodatek 
pred korekcijo: če lahko navkljub naprezan-
ju še vedno prebere majhne črke, je adicija 
verjetno previsoka.

Check-test dobite brezplačno pri Essilorju. 
Povprašajte zanj.

centralno popačenje centra
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PREVERITE, ALI JE ADICIJA PREVISOKA
Previsoka adicija lahko zmanjša udobje vida pri progresivnih steklih



2  Kontrola nekorigirane 
 hipermetropije

Ta je pogosto vzrok za previsoko adicijo, saj 
se  neposredno nanaša na vrednost adicije.

Z rdeče-zelenim testom za daljavo

Če črke na zeleni podlagi delujejo bolj 
kontrastno, je hipermetropija  premalo kori-
girana.

Z dodatkom +0,50 dpt

Pridržite +0,50 dpt-dodatek pred korekcijo 
za daleč. Če ostrina na daljavo ostane enaka 
ali se celo izboljša, je hipermetropija pre-
malo korigirana.

PREVERITE, ALI JE ADICIJA PREVISOKA
Previsoka adicija je pogosto rezultat preslabe korekcije vida za daleč
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KRATEK IZLET V REFRAKCIJSKO DOLOČANJE
V kratkih korakih opisane metode so izvlečki iz kompleksnega določanja dioptrije

Monokularna korekcija za daljavo

1  Ugotavljanje dpt-sfere

Uporaba metode zamegljevanja
1)  Vstavite prejšnjo (ali objektivno prido-

bljeno) korekcijo.
2)  Zameglite oko z dodajanjem +1,00 dpt 

ali +1,50 dpt, s čimer zmanjšate ostrino 
vida.

3)   Odmeglite korak po koraku z dodajanjem 
-0,25 dpt in preverjajte, ali se ostrina vida 
izboljšuje.

4)  Nadaljujte, dokler ne dobite najboljše 
ostrine vida.

5)  Zabeležite najvišjo + dpt, pri kateri ste 
dobili najboljšo ostrino vida.

2  Ugotavljanje cilindra

Uporaba metode križnih cilindrov 
(±0,25 dpt)
a)  Preverite os cilindra
■  Nastavite držalo križnega cilindra na os 

poskusnega recepta (rezultat bi moral biti 
zmanjšanje ostrine vida).

■  Medtem ko klient bere črke srednje 
velikosti, naglo zavrtite križni cilinder in 
ga vprašajte, v katerem položaju cilindrov 
je slika manj slaba.

■  Zavrtite os korigiranega minus cilindra za 
5° v smeri minus osi križnega cilindra.

■  Ponavljajte postopek, dokler klient ne vidi 
(ali skoraj ne vidi) razlike. 

b) Preverite moč cilindra 
■  Nastavite minus os križnega cilindra v 

smer minus cilindra, ki ga korigirate.
■  Medtem ko klient bere srednje črke, naglo 

zavrtite križni cilinder in ga vprašajte, 
kateri položaj cilindrov mu bolj ugaja.

■  Če klientu paše, da je minus os križnega 
cilindra na osi korigiranega minus cilindra, 
dodajte -0,25 dpt korigiranemu cilindru.

■  Ponavljajte postopek, dokler klient ne vidi 
(ali skoraj ne vidi) razlike.

■  Zabeležite najnižjo moč cilindra.
Pozor: pri vsaki spremembi cilindra za 
0,50 dpt morate korigirati sfero.

c) Preverite moč sfere
■  Dodajte +0,25 dpt za vsako povečanje 

-0,50 dpt cilindra in preverite ostrino vida.
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3  Binokularna izravnava
Monokularna izravnava ob binokularnih pogo-
jih s pomočjo ločitve

•  s polarizacijskim filtrom,

•  s prizmami.

Po potrebi preverite prisotnost forije.

Nasveti za refrakcijo pri 
progresivnih steklih
■ Za sfero:
•  Nepravovidnost zmeraj povsem korigirajte, 

kar je zlasti pomembno pri hipermetropiji.
•  Izogibajte se prevelikemu plusu.
•  Korekcija za daljavo naj se dela na 6m, oz. 

najmanj na 5m, tudi kadar delate s projek-
torjem. Po potrebi korigirajte z -0,25 dpt, 
tako da vam klient gleda v neskončnost.

■   Za cilinder:
•  Korigirajte tudi majhne cilindre.
•  Korigirajte jakost cilindra, če zaradi tega 

vizus občutno naraste.
•  Pozor pri slabih astigmatizmih; lege osi 

pogosto varirajo.
•  Pri velikih spremembah cilindra (jakost in/

ali os) upoštevajte možna popačenja slike.

■ Binokularno gledanje:
•  Temeljito preverite binokularno ravnotežje.
•  Upoštevajte vlogo vodilnega očesa.
•  Pri anisometropiji upoštevajte:
- prizmatično višinsko razliko,
- različno uspešnost akomodacije.

Pri občutnih spremembah novih stekel 
klienta pripravite na  drugačne vidne vtise in 
perspektive.

KRATEK IZLET V REFRAKCIJSKO DOLOČANJE
V kratkih korakih opisane metode so izvlečki iz kompleksnega določanja dioptrije
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DOLOČANJE ADICIJE
S POMOČJO METODE ‘KRIŽNIH CILINDROV’
Mednarodno uporabljana metoda za določanje adicije

Uporaba foropter (obe očesi odprti)

1  Daljavo povsem korigirajte

Uporabljajte najvišjo plus-sfero, ki omogoča 
največjo možno ostrino vida.

2  Določanje adicije

■  Klient naj gleda iz vertikalnih in horizon-
talnih linij sestoječi križ na razdalji 40 cm.

■  Dodajte polno adicijo +2,50 dpt.
■  ±0,50-križni cilinder (minus osi na 90°) 

postavite pred obe očesi: klientu se bodo 
vertikalne linije zdele bolj poudarjene.

■  Postopno znižujte adicijo do trenutka, ko 
se črnina horizontalnih linij ne izenači z 
vertikalnimi.

■  Adicija je vrednost, ki omogoči klientu 
enako dobro videti horizontalne in verti-
kalne linije.

3  Preverite, ali lahko klient 
 udobno bere

■  Vstavite korekcijo za daleč s predlaganim 
dodatkom za blizu v meritvena očala.

■  Klient naj potrdi, ali ob branju udobno 
vidi.

■  Vrednost adicije prilagodite glede na 
normalne delovne in bralne razdalje 
klienta.
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1  Meritev akomodacijskega 
 razpona
Pri binokularnih vidnih pogojih z dano korek-
cijo za daleč in  z uporabo premičnega testa 
za bližino.

■  Premični test
Test s primerno velikostjo črk približujte 
klientu, vse dokler ga še lahko bere.

Primer: najbližja bralna razdalja=0,5m
Akomodacijski razpon se izračuna po formuli: 1/m

V danem primeru=2,00dpt

■  Fiksirani test
•  Poskusno tabelo postavite na razdaljo 

40 cm.
•  V kolikor klient lahko razbere najdrobnejši 

tisk, dodajajte minus dpt binokularno, vse 
dokler branje ni več mogoče.

•  Če najdrobnejšega tiska ne more prebrati, 
dodajajte plus binokularno, vse dokler je 
najdrobnejši tisk še ravno moč prebrati.

Akomodacijski razpon =
2,50 dpt minus  zadnja dodana vrednost

2  Določanje vrednosti adicije

Praviloma lahko klient za udoben vid koristi 
dve tretjini svojega celotnega akomodacijs-
kega razpona.

Adicijo izračunamo takole:
Adicija = 1 / bližinska razdalja minus 2/3 celotnega 

akomodacijskega razpona

 Celoten Uporaben Adicija
 akomodacijski akomodacijski za 
 razpon razpon 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  Optimizacija adicije 
■  Vstavite korekcijo za daleč in ugotovljeno 

adicijo v meritvena očala.
■  Po potrebi prilagodite adicijo na običajno 

bralno razdaljo klienta.

DOLOČANJE ADICIJE
S POMOČJO METODE ‘AKOMODACIJSKE REZERVE’
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DOLOČANJE ADICIJE
PO METODI ‘MINIMALNE ADICIJE’

1  V meritvena očala vstavite 
 najboljšo možno vrednost 
 za daljavo

2  Določanje minimalne adicije 
 pri 40 cm

Binokularno dodajajte plus-stekla, vse 
dokler klient  lahko bere drobni tisk.

3  Določanje udobne adicije

Minimalni adiciji prištejte od +0,75 dpt do 
+1,00 dpt.

4  Preverite udobje vida

Po potrebi prilagodite ugotovljeno adicijo 
na običajno bralno razdaljo klienta.
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3 IZBIRA OKVIRJA
   Izbira pravilnega okvirja je pomembna za celotno udobje gledanja

1  Izbira okvirja

Izberite okvir, primeren za klienta, ki bo 
stabilen na nosu in ki nudi dovolj višine med 
zenico in spodnjim robom okvirja.

18 mm minimalno za Varilux Physio 
in Varilux Comfort.

14 mm minimalno za Varilux Ellipse.

2  Prilagajanje okvirja

Prilagodite okvir obrazu stranke tako, da je:

■  razdalja od očesa do stekla pribl. 
12 – 14 mm (vertex razdalja), 

■  naklon očal 8°-12° (pantoskopski kot).

Nadaljujte s prilagajanjem po naslednjem 
vrstnem redu:

■  prilagoditev sprednje strani okvirja,
■  prilagoditev priponk (ročk).

Pomembno!
Vnaprejšnje prilagajanje očal mora biti 
zmeraj izvedeno pred opravljanem 
meritev.
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4  MERITEV
    Odločujoč korak za uspešno vgradnjo stekel

Izmerite ter nato preverite

1  Meritev

Meritev zenične razdalje

■  Uporabljajte pupilometer in pazite, 
da naprava pravilno leži na nosu kot 
bodo kasneje očala ter da se dotika čela 
klienta. Zelo dobro se obnese, če si klient 
pupilometer sam pridrži.

■  Izmerite monokularno zenično razdaljo 
za desno in levo oko za daljavo ter za 
blizu (40 cm), če je to potrebno.

■  Merite vsako oko posebej; obe očesi 
ostajata odprti.

■  Če stranka vidi 2 sliki, merite samo po 
eno oko posebej s pomočjo zaslonke v 
pupilometru.
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Ugotavljanje višine zenice

Na voljo je več možnosti za ugotavljanje 
višine zenice:
- sistem video-centriranja,
- merilna ploščica, označbe z roko,
- merilna naprava za določanje višine zenice.

■  Merilna naprava za določanje višine 
zenice meri višino pogleda desnega in 
levega očesa posebej.

■  Pri nastavljanju merilne naprave za 
določanje višine zenice pazite, da se ne 
spremeni položaj merilca.

■  Meritev poteka stoje s pogledom v 
daljavo ob naravni drži glave in telesa.

■  S pomočjo desnega in levega vijaka 
lahko posamično nastavite višino zenice. 
Pazite, da se ne vtihotapi napaka para-
lakse.

Zenično višino za desno in levo oko 
odčitajte na merilcu.

4  MERITEV
    Odločujoč korak za uspešno vgradnjo stekel

Izmerite ter nato preverite
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4  MERITEV
    Odločujoč korak za uspešno vgradnjo stekel

2  Kontrola meritev
■  S pomočjo DI TESTA ali kart za centri-

ranje označite križe centriranja za daleč 
pri izmerjeni zenični razdalji in višini ter 
označite lego kontrolnih krogov za blizu. 
Okvir ponovno namestite na obraz 
klienta.

Kontrola za daljavo
■  Klient naj zre v daljavo, vi pa se mu pos-

tavite nasproti, tako da lahko kontrolirate, 
ali križi centriranja dejansko sovpadajo s 
središči zenic.

Kontrola za bližino (opcija)

■  Metoda ogledala je učinkovita za ugota-
vljanje konvergence pri klientu.

■  Kadar funkcionira samo eno oko, pri 
omejeni gibljivosti vratu ali pri višjih ani-
sometropijah lahko pride do asimetrične 
konvergence. V tem primeru izmerite 
PD za bližino, dodajte 2,5mm po očesu. 
Dobljeno vrednost upoštevajte kot PD za 
daljavo.

Z DI TESTOM izberete potreben premer 
stekla. Alternativno lahko ugotovite, ali 
potrebujete PRECAL (optimalna debelina 
stekla v plus varianti). Sedaj je pravi čas za 
naročilo progresivnih stekel Varilux.
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5 MONTAŽA STEKEL
    Na kaj morate paziti

1  Preverjanje stekel in markacij 
 na steklih

■  Kontrola markacij
Preverite, ali so te v razmerju do gravur 
pravilno postavljene (glej sliko).

■  Kontrola dioptrije za daleč
Dioptrijo preverite v markirnem krogu 
nad križcem. ■  Kontrola adicije

Vrednost lahko odčitate neposredno iz 
vgravirane vrednosti adicije pod tempo-
ralno krožno gravuro.

■  Kontrola prizme
Prizme zmerite v markirni točki pod 
križcem. Morebitna vertikalna prizma je 
rezultanta obstoječe prizme pri vseh pro-
gresivih, ki znaša 2/3 adicije. 

34

2,52,5

PANAMIC
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2  Centrirajte in vgradite stekla 
 po boxing-sistemu

■  Vse mere morajo biti pridobljene z 
boxing-sistemom.

■  Oprema za centriranje in brušenje stekel 
mora delovati po tem sistemu.

3  Preverite pravilnost montaže

Z DI-TESTOM ali karto za centriranje 
preverite:
■  desni in levi PD,
■  desno in levo zenično višino,
■  horizontalnost montaže desno/levo, 

ločeno s pomočjo markiranih krožcev.

4  Prepričajte se, da je okvir 
 pravilno nameščen

Namestite okvir ter pazite na:

■  pozicijo stekel na isti ravnini,
■  kot očal (pantoskopski kot).

5  Ohranite markacije na 
 steklih do izročitve očal 
 (ali jih na novo izrišite, 
 če so se izbrisale)

5 MONTAŽA STEKEL
    Na kaj morate paziti
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6 IZROČITEV OČAL

25

1  Prilagodite okvir obrazu 
 stranke

2  Preverite centriranje s 
 pomočjo markacij

■  Pri vidu za daljavo (v večini primerov): 
križec za centriranje se mora ujemati s 
sredino zenice.

■  Za blizu (zlasti pri asimetriji): v bralni drži 
klienta mora roženični refleks potekati 
skozi kontrolni krog za blizu.

3  Zaključite prilagajanje okvirja
 

4  Preverite kakovost vida

■  Na daleč s preizkusom za ostrino vida. 
■  Na blizu z bralnim preizkusom.

5  Napotki za lažje privajanje

■ Očala naj spočetka nosi dosledno.
■   Ostrina vida na različne razdalje 

se doseže z gibanjem glave in oči. 
Da to pride v podzavest, je potre-
ben določen čas.

6  Izročite Varilux® garancijo 





7 PROBLEMATIKA ADAPTACIJE
         Pristop k reševanju težav mora biti sistematičen

Primeri, da klient očal ne bi dobro prenašal, so 
pri Varilux® progresivnih steklih zelo redki in se 
jim večinoma lahko izognemo. Vzroki so lahko 
sledeči:

1  Netočnosti pri refrakciji

2  Premalo posluha 
 za potrebe klienta

3  Napaka pri centriranju 
 in montaži 
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TEGOBE UPORABNIKA

Pri branju mora dvigniti glavo ali pomakniti 
očala navzgor.

Očala mora spustiti oz. skloniti glavo, da bolje vidi na 
daleč. 

Glavo mora nagniti, da lahko jasno in ostro vidi.

Ima zelo majhno vidno polje na blizu. 
Hitro se utrudi pri dolgotrajnem delu na blizu.

V periferiji ne vidi dovolj ostro.

Antire
fleks

Posamična zenična razdalja za blizu

Posamična zenična razdalja za daleč

Višin
a centrira

nja

Področje za daleč

Adicija
Nastavitev

Razdalja med zenico in ste
kli

Naklon ste
kel

Prim
erjava s st

arim
i očali

Astig
matize

m
MOŽNE REŠITVE

■ Sprememba namestitve: okvir naj leži višje.
■ Preverite dioptrijo na blizu in daleč.
■ Zvišajte adicijo.
■ Nova stekla montirajte višje.

■ Sprememba namestitve: okvir naj leži nižje.
■ Zmanjšanje dioptrije za daleč.
■ Nova stekla montirajte nižje.

■ Sprememba namestitve.
■ Sprememba centriranja.
■ Preverite astigmatizem.

■ Zmanjšajte adicijo.
■ Adicijo zmanjšajte in povečajte dioptrijo za daleč.
■ Preverite astigmatizem.
■ Spremenite namestitev: okvir naj leži višje.
■ Spremenite centriranje: stekla naj ležijo višje.
■ Stekla naj imajo antirefleks.

■  Preverite refrakcijsko ravnotežje med desnim 
in levim steklom.

■ Preverite dioptrijo za daleč.
■ Zmanjšajte adicijo.
■ Kontrola PD za daleč in sprememba centriranja.
■ Preverite naklon okvirja.

MOŽNI VZROKI

7 PROBLEMATIKA ADAPTACIJE
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TEGOBE UPORABNIKA

Vidi dvojno na blizu ali daleč ali pa v obeh območjih.

Vire svetlobe vidi dvojno.

Vrstice vidi popačeno.

Toži zaradi pekočih oči oz. utrujenosti.

Antire
fleks

Posamična zenična razdalja za blizu

Posamična zenična razdalja za daleč

Višin
a centrira

nja

Področje za daleč

Adicija
Nastavitev

Razdalja med zenico in ste
kli

Naklon ste
kel

Prim
erjava s st

arim
i očali

Astig
matize

m
MOŽNE REŠITVE

■  Preverite centriranje (PD za blizu in daleč ter višino 
centriranja).

■  Preverite dioptrijo za blizu/daleč, astigmatizem in refrakcijsko 
ravnotežje levo/desno.

■  Preverite lego in naklon okvirja.
■  Primerjajte s starimi očali.

■ Montirajte nova stekla z antirefleksom.
■ Preverite astigmatizem.

■ Preverite astigmatizem.
■ Zmanjšajte adicijo.
■  Preverite centriranje (PD za blizu in daleč ter višino 

centriranja).
■  Spremenite namestitev: okvir naj leži višje ali pa montirajte 

nova stekla višje.

■  Preverite centriranje (PD za blizu in daleč ter višino centri-
ranja).

■  Preverite dioptrijo za blizu/daleč, astigmatizem in refrakcijsko 
ravnotežje levo/desno.

■  Primerjajte s starimi očali.
■  Montirajte nova stekla z antirefleksom.

7 PROBLEMATIKA ADAPTACIJE

MOŽNI VZROKI
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Za vse dodatne informacije 
nas obiščite na naši spletni strani:

www. varilux-university.org
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Za vse dodatne informacije nas obiščite na naši spletni strani:


