ASTIGMATIZEM
ASTIGMATIZEM pomeni, da se
svetlobni žarki, ki prihajajo vzporedno
do očesa iz daljave, ob prehodu v oko
lomijo tako, da se nikoli ne združijo v
eni točki, temveč se njihovo
združevanje razprši pred mrežnico ali
za mrežnico (v dveh točkah oziroma
žariščih). Slika ni nikoli ostra ne pri
gledanju na bližino ne pri gledanju na
daljavo.
Astigmatizem
korigiramo
s
cilindričnimi stekli, ki jih označujemo z
- Dsph/180° in + Dsph/90° (180° in 90°
pomeni os usmerjenosti cilindra, ki je
lahko od 0° do 180°).

SLABOVIDNOST
SLABOVIDNOST ali ambliopija ni oznaka
za refrakcijsko napako (kratkovidnost,
daljnovidnost, astigmatizem), temveč je
enostransko, redkeje obojestransko,
zmanjšana najboljša korigirana vidna
ostrina, pri čemer pa ni prisotno obolenje
očesa ali vidne poti.

OČESNI ODDELEK

To pomeni, da otrok kljub uporabi
različnih korektivnih pripomočkov (npr.
očala, kontaktne leče…) ne bo imel 100%
vidne ostrine in bo vedno prisoten
nekoliko meglen vid.

Daljnovidnost
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predznakom + Dsph (
in spremeni ukrivljenost očesne leče
tako, da se leča izboči. Posledično se
žarki iz bližine zberejo na mrežnici in tam
zarišejosliko ostro
opazovanega
predmeta.

ZDRAVO OKO

