
NAVODILA ZA VNAŠANJE PODATKOV PRI NAROČANJU OČALNIH LEČ

Pred nakupom korekcijskih očal je zelo pomembno, da opravite pregled vida, pri katerem se izmeri dioptrija 
in vsi parametri, ki so pomembni za optimalno izbiro in naročilo korekcijskih očal. Le tako boste namreč lahko 
izbrali korekcijska očala, ki bodo služila svojemu namenu in s katerimi boste zadovoljni. 

Pri izbiri očalnih leč je potrebno vedeti ali ste kratkovidni, daljnovidni in ali imate astigmatizem, tako da lahko 
pravilno vpišete vse parametre v tabelo. Bodite pozorni pri vnosu parametrov za desno in levo oko in pazite, 
da jih ne zamenjate. 

KAKO BRATI RECEPT

VNOS PODATKOV OB NAROČANJU

Sfera (SPH) predstavlja višino dioptrije. Označuje, kakšno povečevalno moč morajo imeti vaše leče, da boste 
ostro videli. Če na vašem receptu vnešena dioptrija ni navedena, pri naročanju pustite okno prazno.

Cilinder (CYL) je moč leč, ki je potrebna, da popravi vaš astigmatizem. Astigmatizem je stanje, kjer je roženica 
nepravilno oblikovana in povzroča zamegljen vid. Če na vašem receptu ni navedena moč cilindra, pri 
naročanju pustite okno prazno.

Os (AX) označuje stopnjo in smer vašega astigmatizma. Če na vašem receptu za očala ni navedena nobena 
moč cilindra, potem nimate astigmatizma, zato pustite pri naročanju okno prazno.

Zenična razdalja (PD) je razdalja med središčem zenic vaših oči, prikazana v milimetrih. Zenična razdalja je 
namenjena poravnavi leč v središče vaših zenic, da je zagotovljen jasen vid. Večina ljudi ima zenično 
razdaljo med 28 in 35, vendar so tudi izjeme. PD je odvisna tudi od tega ali rabite očala na blizu ali na daleč, 
zato natančno preverite vaš recept. Če na receptu ni napisane zenične razdalje, si jo izmerite sami (povezavo 
do ravnila zenične razdalje najdete na naši spletni strani). Razdaljo si izmerite kar se da natančno saj le ta 
vpliva na jasnost vida. V kolikor imate na vašem receptu napisano eno vrednost PD, jo morate deliti z dva in 
dobili boste pravilno vrednost za posamezno oko.
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*Obrazec se lahko razlikuje od primera

PD z enojno vrednostjo delite z 2. 
Če imate naprimer skupno vrednost PD: 
61, je vaša zenična razdalja na levo in 
desno oko enaka ( 61 : 2 = 30.5 ). Vaša 
zenična razdalja je tako PD levo = 30.5 
in PD desno = 30.5.

OPOMBA: Na spletni strani Moje-lece.si smo izraz “očalne leče” posplošili na besedo “leča”. 


