
❶ Vložte ohebnou stužku, jak je naznačeno (mezi silon a čočku),  opatrným odtažením kovové části obruby
nahoru.

❷ Posuňte stužku na horní temporální okraj čočky a pak jemným tahem
vyjměte silon z drážky. 

❸ Vysaďte čočku z očnice tak, jak je zobrazeno šipkou na obrázku č.3. 

❶ Načtěte tvar a velikost dle dodávané šablony. 

Pozn. Abyste zajistili, že čočka bude bezpečně a stabilně uchycena,
doporučujeme zmenšit velikost čočky o 0,2mm.

❷ Zábrus čoček.

Minima doporučuje: minimální okrajová tloušťka: 2mm/Báze 5/Index 1.6. 

❸ Drážka u čoček: 0.6 mm (široká) x 0.65 mm (hluboká).

CONTOUR

1/ Vsazení dioptrických čoček
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B- záBrus dioptrických (neBo korekčních) čoček

A- VysAzení demočoček

❶ ❷

0.6 mm

0.65 mm MAXI

 

❸
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1/ Vsazení dioptrických čoček
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VýměnA siLonu V oBruBě (pouze V přípAdě potřeBy)

❶ Abyste mohli vyměnit silon, je
potřeba nejdříve odstranit
původní.

❹ Provlékněte silon obrubou (viz
obrázek níže) tak, aby na každé
straně obruby přečnívalo cca
2,5mm silonu.

❸ Napnutí silonu pečlivě dolaďte
dle vámi zabroušené čočky. 

Není potřeba silon přiliš napínat.

❷ Potřebnou délku silonu o
průměru ø 0.5mm najdete v ta-
bulce níže. Délka závisí na kon-
krétním tvaru obruby.

❺ Silon v místě protažení očnicí
jemně stiskněte kleštěmi s
plochými plastovými čelistmi s
drážkou na silon. Tím se smyčka
zatáhne.

❶ Máte-li silon navlíknutý, vložte
čočku do obruby nejprve na
nasální straně.  

❹ Následně dolaďte čočku do správné pozice jemným tahem za temporální stranu očnice.

❸ Nasaďte silon do drážky čočky
na temporální straně pomocí
ohebné stužky.

❷ Kovový drátek musí zapadnout
do drážky čočky.

tvar délka silonu (mm)
K1 35
K2 45
K3 45
K4 37
K5 37
K6 37

❹ ❺

❶ ❷ ❸

c- VLoŽení dioptrických čoček



CONTOUR

2/ pŘizpŮsoBení oBrUBY
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❶ Pracujte s kloubem dle šipek na obrázku, abyste
dosáhli většího rozevření či sevření stranic.

❷ Pracujte s kloubem dle šipek na obrázku, abyste
změnili inkllinaci stranice.

❹ Koncovky přihněte ve směru šipky dle potřeby.

❸ Aby stranice byly rovnoběžné,
zavřete je a uchopením obou
kloubů pomocí dvojích kleští
srovnejte.


