
GHID DE ADAPTARE AL LENTILELOR DE CONTACT SFERICE

Pre-examinare:

1. Anamneza
2. Refracția sfero cilindrică
3. Keratometria
4. Măsurarea filmului lacrimal
5. Biomicroscopia

Evaluarea adaptării:

1. Lăsați lentila de contact să se echilibreze timp de 5-10 minute, timp în care invitați pacientul în afara 
cabinetului pentru a testa lentilele în situații similare cu cele din viața sa zilnică.

2. Efectuați testul push-up pentru a evalua mișcarea lentilei:

`

Selectarea lentilei de probă:

1. Dioptria lentilei de probă trebuie să fie cât mai apropiată de rezultatul 
refracției.

2. Dacă refracția sfero cilindrică indică un astigmatism mai mic de -1.00D 
se face conversia sferică a astigmatismului conform formulei:

Echivalentul sferic = puterea sferică + 1/2 (dioptrie cilindru)
Ex:  Prescripția de ochelari:  -4.50D -1.00 x 180
Echivalent Sferic : -4.50D + (-0.50D) = -5.00D

3. Dacă dioptria sferică este mai mare de +/- 4.00 D trebuie efectuată compensarea vertex:
Folosiți tabelul de conversie pentru lentilele de contact sferice.

Adaptare bună:

1. Centrarea și acoperirea com-
pletă corneană (ideal 1 mm în 
jurul limbus-ului), centrarea bună 
se menține la  privirea de 
aproape și la privirea la distanță.

2. Mobilitatea: ~0,5mm mobili-
tate bună.

3. Confort bun. Lentila de contact 
prea largă sau cu diametru prea 
mare dă senzație de corp străin. 
Lentila strâmtă este inițial foarte 
confortabilă.

4. Vedere stabilă.

Adaptare strâmtă:

1. Mișcare insuficientă în timpul 
clipitului (<0,5mm mobilitate).

2. Push up test – opune rezistență.

3. Centrare bună.

4. Confort bun.

5. Calitatea vederii fluctuează. 

Nu lăsați pacientul să plece cu o 
lentilă  prea strâmtă!
 
Lentila strâmtă se readaptează 
prin creșterea razei de curbură 
sau micșorarea diametrului.

Adaptare largă:

1. Marginea lentilei se ridică.

2. Confort redus.

3. Mișcare excesivă (>1 mm 
mobilitate).

4. Centrare slabă.

5. Vedere încețoșată.

Nu lăsați pacientul să plece cu o 
lentilă  prea largă!

Lentila prea largă se readaptează 
prin alegerea unei raze de 
curbură mai mici sau alegând un 
diametru mai mare.

Alegerea lentilei de contact finale:

După ce toate condițiile unei adaptări bune au fost îndeplinite, se efectuează o supra corecție 
sferică de 0,25D pentru a afla dioptria finală. Se verifică astfel dacă o supra corecție poate ajuta la 
îmbunătățirea vederii. 
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GHID DE ADAPTARE AL LENTILELOR DE CONTACT TORICE
AIR OPTIX

®
 

for ASTIGMATISM

După efectuarea refracţiei, utilizaţi tabelul de conversie ochelar – lentile de contact
pentru a stabili dioptria iniţială a lentilelor de probă. 
Ax lentilă: 
 Selectaţi lentila de contact AIR OPTIX® for ASTIGMATISM cu axul cel mai aproiat de axul pentru 
ochelari. Aceste lentile de contact sunt create cu ax de până la 1800 în paşi de 100. 
 Lăsaţi lentilele să se aşeze pe ochi (aprox. 5–10 minute).

a) Evaluaţi centrarea lentilei: o lentilă bine adaptată va acoperi corneea în totalitate şi va avea o centrare 
bună.
b) Evaluaţi mobilitatea lentilei: o lentilă bine adaptată va avea o mobilitate suficientă pentru a permite 
schimbul de lacrimi sub lentilă în timpul clipirii la prima privire sau la privirea în sus.
c) Evaluaţi testul push-up: împingeţi lentila în sus cu ajutorul pleoapei inferioare. O lentilă bine adaptată 
se va deplasa cu uşurinţă şi va reveni uşor în poziţie centrată. 

În situaţii rare, adaptarea poate avea drept rezultat o acuitate vizuală redusă.
În primul rând, faceţi refracţia sferică. 
 întâi verificaţi să nu existe minus prea mare (plus peste refracţie) şi apoi să nu existe minus prea 
mic (minus peste refracţie). 
 dacă adăugarea lentilelor cu plus sau minus îmbunătăţeşte acuitatea, utilizaţi lentile noi de 
probă cu dioptrie sferică ajustată sau prescrieţi un set cu această dioptrie. Dacă nu se poate  obţine o 
vedere acceptabilă, verificaţi rotaţia (consultaţi cele de mai jos) şi compensaţi în consecinţă la alegerea 
noilor lentile de probă. 
Lentilele de contact AIR OPTIX® for ASTIGMATISM obţin stabilitate rotaţională pe ochi în doar 30 
secunde.

Recomandări pentru vederea marcajelor: 
Apropiaţi fasciculul biomicroscopului. 
Verificaţi ca fasciculul luminos să treacă prin centrul pupilei.
Marcajele sunt localizate în zona de la limb la pupilă la orele 
3, 6 şi 9 (ora 6 fiind un pic mai lată decât celelalte două).
Determinaţi rotaţia absolută, dacă există, şi compensaţi în
consecinţă folosind regula LARS (left add, right substract).

Refracție  : -3,00  -1,75  1800

Lentila inițială   : -3,00  -1,75  1800 
Rotație dreapta   : 100

Noua lentilă   : -3,00  -1,75  1700 (1800-100)

Refracție  : -3,00  -1,75  1800

Lentila inițială   : -3,00  -1,75  1800 
Rotație stânga   : 100

Noua lentilă   : -3,00  -1,75  100 (00+100)

Right Substract
în cazul în care lentila se rotește spre dreapta (pri- 
vind prin ochii pacientului), scădeți din axul cilindru-
lui numărul de grade din rotație.

Left add
în cazul în care lentila se rotește spre stânga (privind 
prin ochii pacientului), adăugați la axul cilindrului 
numărul de grade din rotație.
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GHID DE ADAPTARE AL LENTILELOR DE CONTACT TORICE
DAILIES

®
 

AQUA COMFORT PLUS
®

 

După efectuarea refracţiei, utilizaţi tabelul de conversie ochelar – lentile de contact de pe pagina 
următoare pentru a stabili dioptria iniţială a lentilelor de probă. 
Ax lentile de contact: 
 Selectaţi lentila de contact DAILIES® AquaComfort Plus® Toric cu axul cel mai aproiat de axul 
dinochelari – 10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°.
 Lăsaţi lentilele să se aşeze pe ochi.

a) Evaluaţi centrarea lentilei: 
O lentilă bine adaptată va acoperi corneea în totalitate şi va avea o centrare bună
b) Evaluaţi mobilitatea lentilei: 
O lentilă bine adaptată va avea o mobilitate suficientă pentru a permite schimbul de lacrimi sub lentilă
în timpul clipirii la prima privire sau la privirea în sus
c) Evaluaţi testul push-up: 
Împingeţi lentila în sus cu ajutorul pleoapei inferioare. O lentilă bine adaptată se va deplasa cu uşurinţă
şi va reveni uşor în poziţie centrată.

Recomandări pentru vederea marcajelor: 
 Apropiaţi fasciculul biomicroscopului. 
 Verificaţi ca fasciculul luminos să treacă prin centrul pupilei.
Marcajele sunt localizate în zona de la limb la pupilă la ora 3 şi 9
 Determinaţi rotaţia absolută, dacă există, şi compensaţi în consecinţă
NOTĂ: marcajul de inversare “OK” se poate orienta fie în poziţia ora 6 fie în poziţia ora 12.

Verificaţi acuitatea vizuală şi faceţi o refracţie sferică peste lentilă, dacă este  necesară.
Dacă nu se poate obţine o vedere acceptabilă, faceţi o refracţie sfero-cilindrică. 

Refracție  : -3,00  -1,75  1800

Lentila inițială   : -3,00  -1,75  1800 
Rotație dreapta   : 100

Noua lentilă   : -3,00  -1,75  1700 (1800-100)

Refracție  : -3,00  -1,75  1800

Lentila inițială   : -3,00  -1,75  1800 
Rotație stânga   : 100

Noua lentilă   : -3,00  -1,75  100 (00+100)

Right Substract
în cazul în care lentila se rotește spre dreapta (pri- 
vind prin ochii pacientului), scădeți din axul cilindru-
lui numărul de grade din rotație.

Left add
în cazul în care lentila se rotește spre stânga (privind 
prin ochii pacientului), adăugați la axul cilindrului 
numărul de grade din rotație.
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GHID DE ADAPTARE AL LENTILELOR DE CONTACT MULTIFOCALE
AIROPTIX

®
 

 AQUA MULTIFOCAL & DAILIES
®

 

AQUA COMFORT PLUS
®

 Determinaţi corecţia vertex, alegeţi cea mai mică diop-
trie negativă/cea mai mare dioptrie pozitivă, calculaţi echivalen-
tul sferic distanţă dreapta.
 Alegeţi adiţia iniţială (LO, MED, HI) folosind tabelul 
alăturat (tabelul 1). 

Lăsaţi lentilele să se aşeze timp de 5 – 10 minute. 
 În acest timp, scoateţi purtătorul din sala de examinare 
într-o încăpere obişnuită – hol, dispensar, cameră cu vedere 
spre exterior. Solicitaţi pacientului să privească un obiect aflat la distanţă, spre exemplu o clădire sau un 
semn de circulaţie. Verificaţi întotdeauna vederea binocular. Fără ocluzie, faceţi refracţia la distanţă peste 
lentilă atât monocular cât şi binocular utilizând lentilele aeriene sau ramele de probă de 0.25D pentru a 
stabili cât de mult plus va accepta la distanţă. Scopul este acela de a stabili un maxim de plus care să 
ofere cea mai bună acuitate vizuală la distanţă. 
 Dacă este necesară o modificare, folosiţi imediat alte lentile de probă, menţinând aceeaşi adiţie. 
 Verificaţi calitatea vederii la apropiere în condiţii normale, de preferat cu lucruri obişnuite – ceas, 
reviste, telefon mobil. 
 Dacă vederea la distanţă şi la apropiere sunt satisfăcătoare, păstraţi lentilele şi reamintiţi 
purtătorului să se aştepte la o perioadă de adaptare în primele 3 – 7 zile.

Apoi, verificaţi acuitatea vizuală cu +0.50 pe ochiul non-dominant pentru a determina 
dacă vederea la apropiere este îmbunătăţită, iar vederea la distanţă este încă acceptabilă. 

Determinaţi ochiul care acceptă cel mai mare plus (consultaţi pasul A şi pasul B) prin aplicarea unei 
lentile de +1.50 în dreptul fiecărui ochi, alternativ, în timp ce purtătorul priveşte la distanţă cu ambii ochi 
deschişi. Consideraţi ochiul pentru care înceţoşarea vederii binoculare cu lentila +1.50 este cea mai mică 
ca fiind ochiul non-dominant (tabelul 2). 

Prescrieţi lentile de probă – NU se recomandă efectuarea unor proceduri
de îmbunătăţire a vederii până când purtătorul nu a experimentat vederea
în situaţii „reale” timp de aproximativ una sau două săptămâni. 

`
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Dacă refracţia peste lentilă nu a îmbunătăţit 
acuitatea vizuală la distanţă, consultaţi tabelul 
din partea dreaptă (tabelul 3).
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Etiologie:  Celulele superficiale ale epiteliumului corneei se deteriorează

Staining corneean (colorare corneeană)

SICS – Staining corneean datorat soluţiei

Polimegatism

GRADUL 0 GRADUL 1 GRADUL 2 GRADUL 3 GRADUL 4

Scală de gradare

Comentarii:  Pată cu fluoresceină, vedere cu lumină albastră şi filtru galben
Categorie normală:  Categoria 0. Categoria 1 poate fi o consecinţă normală a clipirii incomplete. 

Etiologie:  Reacţie toxică la soluţia lentilelor de contact

Comentarii:  Pată cu fluoresceină, vedere cu lumină albastră şi filtru galben. 
   Luaţi în considerare schimbarea tipului soluţiei

Categorie normală: Categoria 0

Etiologie:  Variaţie a dimensiunii celulei endoteliale; normală în funcţie de vârstă, 
   la purtarea lentilelor de contact cauzată de hipoxie

Comentarii:  Se observă cel mai bine la folosirea reflecţiei speculare a endoteliului corneei
Categorie normală: Celulele sunt aproximativ hexagonale şi au aproximativ dimensiune egală



GRADUL 0 GRADUL 1 GRADUL 2 GRADUL 3 GRADUL 4

Scală de gradare

0 mm < 1 mm 1 - 1,5 mm 1,5 - 2 mm > 2 mm

 Hiperemie tarsală  

Neovascularizare corneeană

Hiperemie bulbară
Etiologie:   Dilataţia vaselor bulbare, spre exemplu cauzată de stimularea mecanică,
   alergie/hipersensibilitate etc. 

Categorie normală: Până la categoria 2
 Comentarii:  Utilă pentru evaluare folosind aceeaşi mărire de fiecare dată

Etiologie:   Înroşirea vaselor tarsale, spre exemplu cauzată de substanţele conservante 
   existente în produsele de întreţinere a lentilelor, uscăciunea oculară, iritarea 
   mecanică, etc.
Categorie normală:  Până la categoria 2
Comentarii:   Asprimea conjunctivă tarsală creşte la categoriile mai mari

Hiperemie limbică
Etiologie:   Dilataţia vaselor bulbare, spre exemplu cauzată de  hipoxie
Categorie normală:  Până la categoria 2
Comentarii:   Observată în combinaţie cu înroşirea bulbară

Etiologie:   În special cauzată de hipoxie
Categorie normală: Categoria 0
Comentarii:  Clasificare bazată pe creşterea interioară a vaselor de sânge



Scală de gradare

Scop  Descrierea/documentarea locațiilor pe cornee în cazul veri�cării gonioscopice
Indicaţie  In�ltraţii, staining (colorare), corpuri străine etc.

De�nirea locațiilor pe cornee 

C  
S 
I
N  
T  

Varianta Științi�că

P – para-central

Scop:  Pentru a grada cu exactitate rezultatele biomicroscopului dacă există diferenţe locale
Indicaţie: Papile, corpuri străine, înroşire/hipersensibilitate, foliculi 

De�nirea locațiilor pe conjunctiva tarsală

Scop:  Indică edem cornean, spre exemplu cauzat de hipoxie
Indicaţie:  Fără cute. Câteva striaţii pot fi vizibile imediat după trezire
Comentarii: Studiaţi dimeniunea, localizarea, orientarea şi numărul

Striații și cute ale mebranei Descemet

0 % edem corneean:  fără striații
5 % edem corneean:  foarte puține striații
7 % edem corneean:  mai multe striații
12 % edem corneean:  striații și cute
16 % edem corneean:  striații, cute, microchisturi, vacuole

Scop:  Indică stress hipoxic cronic
Indicaţie: Fără microchisturi sau vacuole
Comentarii: Mărire ridicată, monitorizare în lumina reflectată, notaţi cantitatea

Microchisturi și vacuole

Vacuole (a�şează
iluminarea neinversată)

Microchisturi (a�şează
iluminarea inversă)

Varianta utilizată în practică

– central
– superior

– nazal
– temporal

– inferior 

C  
S 
I
N  
T  

– central
– superior

– nazal
– temporal

– inferior 



-3,50
-3,75
-4,00
-4,25
-4,50
-4,75
-5,00
-5,25
-5,50
-5,75
-6,00
-6,25
-6,50
-6,75
-7,00
-7,25
-7,50
-8,00
-8,25
-8,50
-8,75
-9,00
-9,25
-9,50
-9,75

-10,00
-10,50
-11,00
-11,50

OCHELAR

Vertex 12 mm

-3,50
-3,75
-4,00
-4,00
-4,25
-4,50
-4,75
-5,00
-5,25
-5,50

-5,75
-5,50

-6,00
-6,25
-6,50
-6,75
-7,00
-7,25
-7,50
-7,75
-8,00
-8,00
-8,00
-8,50
-8,50
-9,00
-9,00
-9,50

-10,00

LENTILĂ 
CONTACT

Vertex 0 mm

+3,50
+3,75
+4,00
+4,25
+4,50
+4,75
+5,00
+5,25
+5,50
+5,75

OCHELAR

Vertex 12 mm

+3,50
+3,75
+4,00
+4,50
+4,75
+5,00
+5,25
+5,50
+6,00
+6,00

LENTILĂ 
CONTACT

Vertex 0 mm

MINUS PLUS



Dioptrie Cilindrică Ochelari
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Corecție
Vertex 
12mm

-0.75 -1.00 -1.25 -1.50 -1.75 -2.00 -2.25 -2.50 -2.75 -3.00

sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl
-11.50 -10.00 -0.75 * -10.00 -0.75 -10.00 -0.75 -10.00 -1.25 -10.00 -1.25 -10.00 -1.25 -10.00 -1.75 -10.00 -1.75 -10.00 -1.75 -10.00 -2.25
-11.25 -10.00 -0.75 * -10.00 -0.75 -10.00 -0.75 -10.00 -1.25 -10.00 -1.25 -10.00 -1.25 -10.00 -1.75 -10.00 -1.75 -10.00 -1.75 -10.00 -2.25
-11.00 -10.00 -0.75 * -9.50 -0.75 -9.50 -0.75 -9.50 -1.25 -9.50 -1.25 -9.50 -1.25 -9.50 -1.75 -9.50 -1.75 -9.50 -1.75 -9.50 -2.25
-10.75 -10.00 -0.75 * -9.50 -0.75 -9.50 -0.75 -9.50 -1.25 -9.50 -1.25 -9.50 -1.25 -9.50 -1.75 -9.50 -1.75 -9.50 -1.75 -9.50 -2.25
-10.50 -9.50 -0.75 * -9.00 -0.75 -9.00 -0.75 -9.00 -1.25 -9.00 -1.25 -9.00 -1.25 -9.00 -1.75 -9.00 -1.75 -9.00 -2.25 -9.00 -2.25
-10.25 -9.50 -0.75 * -9.00 -0.75 -9.00 -0.75 -9.00 -1.25 -9.00 -1.25 -9.00 -1.25 -9.00 -1.75 -9.00 -1.75 -9.00 -2.25 -9.00 -2.25
-10.00 -9.00 -0.75 * -9.00 -0.75 -9.00 -0.75 -9.00 -1.25 -9.00 -1.25 -9.00 -1.25 -9.00 -1.75 -9.00 -1.75 -9.00 -2.25 -9.00 -2.25

-9.75 -9.00 -0.75 * -8.50 -0.75 -8.50 -0.75 -8.50 -1.25 -8.50 -1.25 -8.50 -1.25 -8.50 -1.75 -8.50 -1.75 -8.50 -2.25 -8.50 -2.25
-9.50 -8.50 -0.75 * -8.50 -0.75 -8.50 -0.75 -8.50 -1.25 -8.50 -1.25 -8.50 -1.25 -8.50 -1.75 -8.50 -1.75 -8.50 -2.25 -8.50 -2.25
-9.25 -8.50 -0.75 * -8.50 -0.75 -8.50 -0.75 -8.50 -1.25 -8.50 -1.25 -8.50 -1.75 -8.50 -1.75 -8.50 -1.75 -8.50 -2.25 -8.50 -2.25
-9.00 -8.50 -0.75 * -8.00 -0.75 -8.00 -0.75 -8.00 -1.25 -8.00 -1.25 -8.00 -1.75 -8.00 -1.75 -8.00 -1.75 -8.00 -2.25  -8.00 -2.25
-8.75 -8.00 -0.75 * -8.00 -0.75 -8.00 -0.75 -8.00 -1.25 -8.00 -1.25 -8.00 -1.75 -8.00 -1.75 -8.00 -1.75 -8.00 -2.25 -8.00 -2.25
-8.50 -8.00 -0.75 * -7.50 -0.75 -7.50 -0.75 -7.50 -1.25 -7.50 -1.25 -7.50 -1.75 -7.50 -1.75 -7.50 -1.75 -7.50 -2.25 -7.50 -2.25
-8.25 -7.50 -0.75 * -7.50 -0.75 -7.50 -0.75 -7.50 -1.25 -7.50 -1.25 -7.50 -1.75 -7.50 -1.75 -7.50 -1.75 -7.50 -2.25 -7.50 -2.25
-8.00 -7.00 -0.75 * -7.50 -0.75 -7.50 -0.75 -7.50 -1.25 -7.50 -1.25 -7.50 -1.75 -7.50 -1.75 -7.50 -1.75 -7.50 -2.25 -7.50 -2.25
-7.75 -7.00 -0.75 * -7.00 -0.75 -7.00 -0.75 -7.00 -1.25 -7.00 -1.25 -7.00 -1.75 -7.00 -1.75 -7.00 -1.75 -7.00 -2.25 -7.00 -2.25
-7.50 -7.00 -0.75 * -7.00 -0.75 -7.00 -0.75 -7.00 -1.25 -7.00 -1.25 -7.00 -1.75 -7.00 -1.75 -7.00 -1.75 -7.00 -2.25 -7.00 -2.25
-7.25 -6.50 -0.75 * -6.50 -0.75 -6.50 -0.75 -6.50 -1.25 -6.50 -1.25 -6.50 -1.75 -6.50 -1.75 -6.50 -1.75 -6.50 -2.25 -6.50 -2.25
-7.00 -6.50 -0.75 * -6.50 -0.75 -6.50 -0.75 -6.50 -1.25 -6.50 -1.25 -6.50 -1.75 -6.50 -1.75 -6.50 -1.75 -6.50 -2.25 -6.50 -2.25
-6.75 -6.00 -0.75 * -6.00 -0.75 -6.00 -0.75 -6.00 -1.25 -6.00 -1.25 -6.00 -1.75 -6.00 -1.75 -6.00 -1.75 -6.00 -2.25 -6.00 -2.25
-6.50 -6.00 -0.75 * -6.00 -0.75 -6.00 -0.75 -6.00 -1.25 -6.00 -1.25 -6.00 -1.75 -6.00 -1.75 -6.00 -1.75 -6.00 -2.25 -6.00 -2.25
-6.25 -5.75 -0.75 * -5.75 -0.75 -5.75 -0.75 -5.75 -1.25 -5.75 -1.25 -5.75 -1.75 -5.75 -1.75 -5.75 -1.75 -5.75 -2.25 -5.75 -2.25
-6.00 -5.50 -0.75 * -5.50 -0.75 -5.50 -0.75 -5.50 -1.25 -5.50 -1.25 -5.50 -1.75 -5.50 -1.75 -5.75 -1.75 -5.50 -2.25 -5.50 -2.25
-5.75 -5.25 -0.75 * -5.50 -0.75 -5.50 -0.75 -5.50 -1.25 -5.50 -1.25 -5.50 -1.75 -5.50 -1.75 -5.50 -1.75 -5.50 -2.25 -5.50 -2.25
-5.50 -5.25 -0.75 * -5.25 -0.75 -5.25 -0.75 -5.25 -1.25 -5.25 -1.25 -5.25 -1.75 -5.25 -1.75 -5.25 -1.75 -5.25 -2.25 -5.25 -2.25
-5.25 -5.00 -0.75 * -5.00 -0.75 -5.00 -0.75 -5.00 -1.25 -5.00 -1.25 -5.00 -1.75 -5.00 -1.75 -5.00 -1.75 -5.00 -2.25 -5.00 -2.25
-5.00 -4.75 -0.75 * -4.75 -0.75 -4.75 -0.75 -4.75 -1.25 -4.75 -1.25 -4.75 -1.75 -4.75 -1.75 -4.75 -2.25 -4.75 -2.25 -4.75 -2.25
-4.75 -4.50 -0.75 * -4.50 -0.75 -4.50 -0.75 -4.50 -1.25 -4.50 -1.25 -4.50 -1.75 -4.50 -1.75 -4.50 -2.25 -4.50 -2.25 -4.50 -2.25
-4.50 -4.25 -0.75 -4.25 -0.75 -4.25 -1.25 -4.25 -1.25 -4.25 -1.25 -4.25 -1.75 -4.25 -1.75 -4.25 -2.25 -4.25 -2.25 -4.25 -2.25
-4.25 -4.00 -0.75 -4.00 -0.75 -4.00 -1.25 -4.00 -1.25 -4.00 -1.25 -4.00 -1.75 -4.00 -1.75 -4.00 -2.25 -4.00 -2.25 -4.25 -2.25
-4.00 -4.00 -0.75 -4.00 -0.75 -4.00 -0.75 -4.00 -1.25 -4.00 -1.25 -4.00 -1.75 -4.00 -1.75 -4.00 -2.25 -4.00 -2.25 -4.25 -2.25
-3.75 -3.75 -0.75 -3.75 -0.75 -3.75 -0.75 -3.75 -1.25 -3.75 -1.25 -3.75 -1.75 -3.75 -1.75 -3.75 -2.25 -3.75 -2.25 -4.00 -2.25
-3.50 -3.50 -0.75 -3.50 -0.75 -3.50 -0.75 -3.50 -1.25 -3.50 -1.25 -3.50 -1.75 -3.50 -1.75 -3.50 -2.25 -3.50 -2.25 -3.75 -2.25
-3.25 -3.25 -0.75 -3.25 -0.75 -3.25 -0.75 -3.25 -1.25 -3.25 -1.25 -3.25 -1.75 -3.25 -1.75 -3.25 -2.25 -3.25 -2.25 -3.50 -2.25
-3.00 -3.00 -0.75 -3.00 -0.75 -3.00 -0.75 -3.00 -1.25 -3.00 -1.25 -3.00 -1.75 -3.00 -1.75 -3.00 -2.25 -3.00 -2.25 -3.25 -2.25
-2.75 -2.75 -0.75 -2.75 -0.75 -2.75 -1.25 -2.75 -1.25 -2.75 -1.25 -2.75 -1.75 -2.75 -1.75 -2.75 -2.25 -2.75 -2.25 -3.00 -2.25
-2.50 -2.50 -0.75 -2.50 -0.75 -2.50 -1.25 -2.50 -1.25 -2.50 -1.25 -2.50 -1.75 -2.50 -1.75 -2.50 -2.25 -2.50 -2.25 -2.75 -2.25
-2.25 -2.25 -0.75 -2.25 -0.75 -2.25 -1.25 -2.25 -1.25 -2.25 -1.75 -2.25 -1.75 -2.25 -1.75 -2.25 -2.25 -2.25 -2.25 -2.50 -2.25
-2.00 -2.00 -0.75 -2.00 -0.75 -2.00 -1.25 -2.00 -1.25 -2.00 -1.75 -2.00 -1.75 -2.00 -1.75 -2.00 -2.25 -2.00 -2.25 -2.25 -2.25
-1.75 -1.75 -0.75 -1.75 -0.75 -1.75 -1.25 -1.75 -1.25 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -1.75 -2.25 -1.75 -2.25 -2.00 -2.25
-1.50 -1.50 -0.75 -1.50 -0.75 -1.50 -1.25 -1.50 -1.25 -1.50 -1.75 -1.50 -1.75 -1.50 -2.25 -1.50 -2.25 -1.50 -2.25 -1.75 -2.25
-1.25 -1.25 -0.75 -1.25 -0.75 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.75 -1.25 -1.75 -1.25 -2.25 -1.25 -2.25 -1.50 -2.25 -1.50 -2.25
-1.00 -1.00 -0.75 -1.00 -0.75 -1.00 -1.25 -1.00 -1.25 -1.00 -1.75 -1.00 -1.75 -1.00 -2.25 -1.00 -2.25 -1.25 -2.25 -1.25 -2.25
-0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 -1.25 -0.75 -1.25 -0.75 -1.75 -0.75 -1.75 -0.75 -2.25 -0.75 -2.25 -1.00 -2.25 -1.00 -2.25
-0.50 -0.50 -0.75 -0.50 -0.75 -0.50 -1.25 -0.50 -1.25 -0.50 -1.75 -0.50 -1.75 -0.50 -2.25 -0.50 -2.25 -0.75 -2.25 -0.75 -2.25
-0.25 -0.25 -0.75 -0.25 -0.75 -0.25 -1.25 -0.25 -1.25 -0.25 -1.75 -0.25 -1.75 -0.25 -2.25 -0.25 -2.25 -0.50 -2.25 -0.50 -2.25

+0.00 +0.00 -0.75 +0.00 -0.75 +0.00 -1.25 +0.00 -1.25 +0.00 -1.75 +0.00 -1.75 +0.00 -2.25 +0.00 -2.25 -0.25 -2.25 -0.25 -2.25
+0.25 +0.25 -0.75 +0.25 -0.75 +0.25 -1.25 +0.25 -1.25 +0.25 -1.75 +0.25 -1.75 +0.25 -2.25 +0.25 -2.25 +0.00 -2.25 +0.00 -2.25
+0.50 +0.50 -0.75 +0.50 -0.75 +0.50 -1.25 +0.50 -1.25 +0.50 -1.75 +0.50 -1.75 +0.50 -2.25 +0.50 -2.25 +0.25 -2.25 +0.25 -2.25
+0.75 +0.75 -0.75 +0.75 -0.75 +0.75 -1.25 +0.75 -1.25 +0.75 -1.75 +0.75 -1.75 +0.75 -2.25 +0.75 -2.25 +0.50 -2.25 +0.50 -2.25
+1.00 +1.00 -0.75 +1.00 -0.75 +1.00 -1.25 +1.00 -1.25 +1.00 -1.75 +1.00 -1.75 +1.00 -2.25 +1.00 -2.25 +0.75 -2.25 +0.75 -2.25
+1.25 +1.25 -0.75 +1.25 -0.75 +1.25 -1.25 +1.25 -1.25 +1.25 -1.75 +1.25 -1.75 +1.25 -2.25 +1.25 -2.25 +1.00 -2.25 +1.00 -2.25
+1.50 +1.50 -0.75 +1.50 -0.75 +1.50 -1.25 +1.50 -1.25 +1.50 -1.75 +1.50 -1.75 +1.50 -2.25 +1.50 -2.25 +1.25 -2.25 +1.25 -2.25
+1.75 +1.75 -0.75 +1.75 -0.75 +1.75 -1.25 +1.75 -1.25 +1.75 -1.75 +1.75 -1.75 +1.75 -2.25 +1.75 -2.25 +1.50 -2.25 +1.50 -2.25
+2.00 +2.00 -0.75 +2.00 -0.75 +2.00 -1.25 +2.00 -1.25 +2.00 -1.75 +2.00 -1.75 +2.00 -2.25 +2.00 -2.25 +1.75 -2.25 +1.75 -2.25
+2.25 +2.25 -0.75 +2.25 -0.75 +2.25 -1.25 +2.25 -1.25 +2.25 -1.75 +2.25 -1.75 +2.25 -2.25 +2.25 -2.25 +2.00 -2.25 +2.00 -2.25
+2.50 +2.50 -0.75 +2.50 -0.75 +2.50 -1.25 +2.50 -1.25 +2.50 -1.75 +2.50 -1.75 +2.50 -2.25 +2.50 -2.25 +2.25 -2.25 +2.25 -2.25
+2.75 +2.75 -0.75 +2.75 -0.75 +2.75 -1.25 +2.75 -1.25 +2.75 -1.75 +2.75 -1.75 +2.75 -2.25 +2.75 -2.25 +2.50 -2.25 +2.50 -2.25
+3.00 +3.00 -0.75 +3.00 -0.75 +3.00 -1.25 +3.00 -1.25 +3.00 -1.75 +3.00 -1.75 +3.00 -2.25 +3.00 -2.25 +2.75 -2.25 +2.75 -2.25
+3.25 +3.25 -0.75 +3.25 -0.75 +3.25 -1.25 +3.25 -1.25 +3.25 -1.75 +3.25 -1.75 +3.25 -2.25 +3.25 -2.25 +3.00 -2.25 +2.75 -2.25
+3.50 +3.50 -0.75 +3.50 -0.75 +3.50 -1.25 +3.50 -1.25 +3.50 -1.75 +3.50 -1.75 +3.50 -2.25 +3.50 -2.25 +3.25 -2.25 +3.00 -2.25
+3.75 +3.75 -0.75 +3.75 -0.75 +3.75 -1.25 +3.75 -1.25 +3.75 -1.75 +3.75 -1.75 +3.75 -2.25 +3.75 -2.25 +3.50 -2.25 +3.25 -2.25
+4.00 +4.00 -0.75 +4.00 -0.75 +4.00 -1.25 +4.00 -1.25 +4.00 -1.75 +4.00 -1.75 +4.00 -2.25 +4.00 -2.25 +4.00 -2.25 +3.75 -2.25
+4.25 +4.50 -0.75 +4.50 -0.75 +4.50 -1.25 +4.50 -1.25 +4.50 -1.75 +4.50 -1.75 +4.50 -2.25 +4.25 -2.25 +4.25 -2.25 +4.00 -2.25
+4.50 +4.75 -0.75 +4.75 -0.75 +4.75 -1.25 +4.75 -1.75 +4.75 -1.75 +4.75 -1.75 +4.75 -2.25 +4.50 -2.25 +4.50 -2.25 +4.25 -2.25
+4.75 +5.00 -0.75 +5.00 -0.75 +5.00 -1.25 +5.00 -1.75 +5.00 -1.75 +5.00 -2.25 +5.00 -2.25 +4.75 -2.25 +4.75 -2.25 +4.50 -2.25
+5.00 +5.25 -0.75 +5.25 -0.75 +5.25 -1.25 +5.25 -1.75 +5.25 -1.75 +5.25 -2.25 +5.25 -2.25 +5.00 -2.25 +5.00 -2.25 +4.75 -2.25
+5.25 +5.50 -0.75 +5.50 -0.75 +5.50 -1.25 +5.50 -1.75 +5.50 -1.75 +5.50 -2.25 +5.50 -2.25 +5.25 -2.25 +5.25 -2.25 +5.00 -2.25
+5.50 +5.75 -0.75 +5.75 -0.75 +5.75 -1.25 +5.75 -1.75 +5.75 -1.75 +5.75 -2.25 +5.75 -2.25 +5.50 -2.25 +5.50 -2.25 +5.25 -2.25
+5.75 +6.00 -0.75 +6.00 -0.75 +6.00 -1.25 +6.00 -1.75 +6.00 -1.75 +6.00 -2.25 +6.00 -2.25 +5.75 -2.25 +5.75 -2.25 +5.50 -2.25

sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl sph cyl
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1. Identificaţi dioptria sferică din reţeta pentru ochelari din partea stângă denumită „Dioptrie sferică ochelari”. 
2. Identificaţi dioptria cilindrică cu minus în secţiunea cilindru ochelari din dreapa, coloanele din partea superioară dreapta. 
3. Veţi găsi dioptria lentilelor de contact de probă AIR OPTIX® for ASTIGMATISM la intersecţia acestei coloane cu rândul dioptriei 
sferice a ochelarilor. 
4. Pentru axul lentilelor de contact de probă selectaţi axul AIR OPTIX® for ASTIGMATISM cel mai apropiat de refracţie sau de axul 
prescris pentru ochelari (AIR OPTIX® for ASTIGMATISM au paşi la fiecare 10° de la 0° la 180°).
5. Atunci când comandaţi lentilele finale, ţineţi cont de refracţia sferică, compensarea vertex şi rotaţia lentilelor de contact. 

TABEL DE CONVERSIE A LENTILELOR DE CONTACT TORICE


