
SČOO
2006 Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky

Zpracovalo :
představenstvo SČOO

Schválila:
valná hromada SČOO dne 24. února 2006

~olečenstvo českých optiků a optometristů

Novodvorská 1010/14
14201 P R A H A 4 - CZ

Zásady

posuzování kvality práce očního optika
(zhotovení brýlí jako korekční pomůcky)

Praha 2006



2

sčoo
2006 Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky

OBSAH:

Úvod

1. Oblast použití a účel

2. Normativní odkazy

3. Vstupní kontrola

3.1 Rozměry
3.2 Vzhledobruby
3.3 Kontrolabrýlovýchčoček

4. Výstupní kontrola

4.1 Estetikaa vzhled
4.2 Mechanicképarametry
4.3 Základní požadavky na správné zhotovení brýlí z optického hlediska

4.3.1 Výpočet klínového účinku
4.3.2 Posouzenínežádoucího klínového účinku na binokulární vidění
4.3.3 Zhotovení brýlí ke korekci očního astigmatismu
4.3.4 Bifokální čočky - výšková centrace
4.3.5 Progresivníčočky
4.3.6 Tabulka nežádoucíhoastigmatismu

Schválila:
valná hromada SČOO dne 24. února 2006

Zpracovalo:
představenstvo SČOO



3

sčoo
2006 Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky

Úvod

Rychlý rozvoj a změny v oboru oční optiky sebou přinášejí nutnost zvyšovat kvalitu zpracování brýlí
očním optikem jako korekční pomůcky. Současně je nezbytné stanovit zásady nezbytné pro
posuzování kvality zhotovených korekčních brýlí i pro případ sporných momentů se zákazníkem.
Tyto zásady mají napomoci řešit právě tyto momenty a z toho hlediska je také potřeba je chápat.

1. Oblast použití a účel

Zásady posuzování brýlí jako korekční pomůcky je určen pro vnitřní potřeby
oboru oční optika jako normativ. Tento normativ slouží pro posuzování kvality
a zpracování brýlí. Je používán při hodnocení sporných případů soudními
znalci oboru, majiteli a vedoucími očních optik jakož i všemi zaměstnanci, kteří
poskytují své odborné služby konečnému zákazníkovi nebo službami
zábrusných center pro oční optiky. Dále je používán jako normativ pro
hodnocení studentů na všech stupních škol se zaměřením oční optika a
optometrie.

2. Normativní odkazy

ČSN EN ISO 7998 - Oční optika - Brýlové obruby - Seznam ekvivalentních termínů a slovník
ČSN - EN ISO 13666 - Oční optika - Brýlové čočky - Slovník
ČSN EN ISO 14889 - Oční optika - Brýlové čočky - Základní požadavky na dokončené brýlové čočky
s neopracovaným okrajem
ČSN EN ISO 12870 - Oční optika - Brýlové obruby - Všeobecné požadavky a zkušební metody
ČSN EN ISO 8624 - Optika a optické přístroje - Oční optika - Způsob měření brýlových obrub
ČSNEN ISO 8320 - Optika a optické přístroje - Kontaktní čočky - Slovník a značky
ČSN EN ISO 9456 - Optika a optické přístroje - Oční optika - Označování brýlových obrub

Schválila:
valná hromada SČOO dne 24. února 2006

Zpracovalo :
představenstvo SČOO
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3. Vstupní kontrola
3.1 Rozměry

- označení rozměrů na příslušných místech obruby
- tolerance rozměrů uvedených na obrubě o ± 0,5 mm, délka stranic o ± 2,0 mm
- stranice se musí dát lehce rozevírat, ale nesmí padat vlastní vahou.

3.2 Vzhled obruby
- nepoškozené hlavičky šroubků
- možnost nenásilného povolení šroubků
- nedeformované očnice
- nepoškozená povrchová úprava
- pevné usazení stěžejek
- plynulost drážky v očnicích
- u obrub s obvodovým vázáním nepoškozený a neuvolněný silonový

vlasec
- nedeformovaná sedla u kovových obrub.

3.3 Kontrola brýlových čoček
- kontrola vrcholové lámavosti, poloha optického středu
- vzhled čoček v páru (barva čočky, barva AR vrstvy)
- poškození čoček a povrchových úprav
- vhodnost materiálu čoček pro daný typ obruby
- dostatečná okrajová tloušťka pro vrtání nebo drážkování (min. 1,7 mm)
- označení poloviditelné firemní značky na čočkách (její vhodné umístění

v očnici).

Zpracovalo :
představenstvo SČOO

Schválila:
valná hromada SČOO dne 24. února 2006
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4. Výstupní kontrola

4.1 estetika a vzhled
- nepoškozené čočky (škrábance, výštipky, vzhled fasety)
- nutná zrcadlová tvarová symetrie pravé a levé čočky v brýlích
- vhodné zabroušení hran otvorů vrtaných čoček
- anatomické prohnutí nosníku, nastavení sedel kovových obrub, nepřípustné stočení

v nosníku
- nepřípustné deformace očnic, shodnost prohnutí s fasetou čoček, vyvrácení drážky,

natržení, dosednutí k fasetě čoček
- nepřípustné tepelné poškození plastových obrub
- nepřípustné poškození kovových obrub kleštěmi
- stěžejky neuvolněné
- dle potřeb uživatele a typu obruby rozevření stranic, inklinace
- správné dosednutí okraje stranic k brýlovému středu
- prohnutí stranic odpovídající potřebám uživatele
- anatomická úprava koncovek stranic
- odpovídající sklon stranic po jejich sklopení k brýlovému středu

4.2 mechanické parametry
- bezpečné upevnění čoček v brýlích
- nevhodné je pnutí ve skleněných čočkách v kovových obrubách
- zajištění šroubů proti samovolnému uvolnění
- nepoškozené hlavy šroubů
- přečnívající konce šroubů - odštípnutí a zabroušení nebo ochranné návleky
- podložky u vrtaných brýlí dle návodu k jednotlivým obrubám
- brýle s obvodovým vázáním - plynulost obvodové drážky, průběh silonového vlasce
- přiměřená tuhost zavírání stranic
- možnost uložení do pouzdra, vhodnost typu pouzdra

Schválila:
valná hromada SČOO dne 24. února 2006

Zpracovalo:
představenstvo SČOO
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4.3 základní požadavky na správné zhotovení brýlí z optického hlediska

4.3.1 Výpočet klínového účinku

Klínový účinek je dán vztahem

11 = {S'Č. dec)/10

11 - klínový účinek v crn/rn (prizmatických dioptriích)
S'č - vrcholová lámavost korekční brýlové čočky v dioptriích
dec - posunutí optického středu čočky vůči středu pupily oka v mm

4.3.2 Posouzení nežádoucího klínového účinku na binokulární vidění

odchylka centrace prizmatická báze vergence
hypermetropie dovnitř (nazálně) báze dovnitř (kritický divergence (kritický
korekce spojkami ven (temporálně) směr) směr)

báze ven (méně konvergence (méně
kritický směr) kritický směr)

myopie dovnitř báze ven (méně konvergence (méně
korekce rozptylkami ven kritický směr) kritický směr)

báze dovnitř (kritický divergence (kritický
směr) směr)

Povolená odchylka centrování v cm/m (prizmatických dioptriích) binokulárně

S' (dioptrie) horizontálně vertikálně
vrcholová lámavost méně kritický směr kritický směr diference P ku L
od 0,25 do 1 0,5 0,25 0,25
od 1,25 do 6 1 0,50 0,25
od 6,25 do 12 1 0,50 0,5
přes 12,25 1,5 1 0,5

Zpracovalo: Schválila:
představenstvo SČOO valná hromada SČOO dne 24. února 2006
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Pracovní tolerance mm - (binokulárně)

(vždy včetně) báze ven báze dovnitř
2,5
1,25
1
1
1
1
1
1

Vrcholová lámavost
(dioptrie)

horizontálně vertikálně

1,0
2,0
3.0
4,0
5,0
10,0
20,0
50,0

5
3
3
2,5
2
1
1
1

5
2,5
1,5
1,25
1
1
1
1

4.3.3 Zhotovení brýlí ke korekci očního astigmatismu

Poloha cylindrické osy musí být kontrolována vzhledem k objednané hodnotě a musí být
v relaci k hodnotě dodané brýlové čočky.

Korekční cylindr dpt. Osová tolerance ve stupních

~ 0,75 ±5

< 1,00 ~ 1,5 ±3

~1,75-6 ±2

4.3.4 Víceohniskové čočky

Výše uvedené zásady a tolerance platí i pro BIFO a TRIFO korekce. BIFO se všeobecně centrují
na dolní okraj duhovky (víčka), při vzdálenosti čoček 12 mm od vrcholů rohovek, nebo dle
individuálních požadavků zákazníka.

4.3.5 Progresivní brýlové čočky

Změřit co nejpřesněji PO. Vybrat vhodnou obrubu a centrovat dle návodu výrobce. Tolerance centrace
v horizontálním i vertikálním směru by neměla překročit 1 mm binokulárně.

Zpracovalo :
představenstvo SČOO

Schválila:
valná hromada SČOO dne 24. února 2006
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4.3.6 Nežádoucí astigmatizmus pří nesprávně zhotovené ose.

Dpt. cylindr 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Pootočení

50 0,09 0,17 0,26 0,35 0,44 0,52

100 0,17 0,35 0,52 0,70 0,87 1,04

150 0,26 0,52 0,78 1,04 1,29 1,55

200 0,34 0,68 1,03 1,37 1,71 2,05

250 0,42 0,85 1,27 1,69 2,11 2,54

300 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Zpracovalo : Schválila:
představenstvo SČOO valná hromada SČOO dne 24. února 2006


