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Razlogi za predpis prizmatičnih očal

• Pri heteroforijah  (latentnem škiljenju)

– če so prisotne tipične težave

– vrsta različnih postopkov in pristopov korekcije

• Pri strabizmu (škiljenju)

– smiselno le, če je prisotna sposobnost fuzije slik

– pred op.

• Pri izpadih vidnega polja (izjemoma)



Prizmatično delovanje –
zapis in enote

• Enota je *cm/m+ oz. Pdpt , pd , ∆

• Pri strabizmih se uporablja tudi enota kotna 
stopinja [ ° ] 

Pretvorba:

P = tan (škilni kot * ° ] ) · 100      ... [cm/m] 

• Prizmatična vrednost ob decentraciji

P = c · S     ... [cm/m] 



Prizmatična stekla

• Prizme do 4 cm/m (po steklu) se lahko izvede z 
decentracijo, pri večjih P se poveča inducirani 
astigmatizem, zato je priporočljiva receptna izdelava 
s kompenziranim astigmatizmom

• Asferičnih stekel se nikoli ne decentrira

• Z vsakim cm/m upad visusa za 2-3%

• Praviloma porazdelitev prizme na obe očesi 50%-
50%, razen v primeru velike razlike visusov- tedaj 
slabše oko lahko dobi večji del

• Uporaba izključno stekel z visokim Abbe - številom





Pri večjih vrednostih prizme: 
fresnelova folija

• Nad ca. 10 cm/m po očesu



Kot odklona pri korekciji s prizmo

• Prizma omogoča, da sta fiksirni liniji pred očali v “ortho” 
položaju. Za stekli se očesi postavita v dekompenziran 
položaj



Centriranje po viktorinsko



PD - meter



Kje je ta film ?!





Referenčna točka ob dekompenzaciji forije

Courtesy Edi Posch



Prizma + korekcija večje ametropije

Courtesy Edi Posch



Decentracija stekla

Courtesy Edi Posch



Prestavljanje centra pri enožariščnih steklih 
s prizmatičnim delovanjem

• Če pri merjenju PD v probnih očalih ni bil prestavljan, 
ostane center na mestu

• Če se je pri merjenju steklo zamikalo (za 1mm/4 
Pdpt), ga je treba tudi ob vgradnji

Prestavljanje centra pri progresivnih steklih
• Steklo je vedno treba zamakniti v smeri nasproti bazi, 

za 1mm / 4 Pdpt; proizvajalec mora vedeti, če je bilo 
pri merjenju steklo prestavljano ali ne.



Porazdeljevanje prizem

Prizme se praviloma porazdeli 50% / 50%

• Primer horizont. prizme: 7 cm/m Bas. Nas. (skupno)

D.O.    3,5 cm/m  Bas. Nas.  (TABO  0°);   

L.O.     3,5 cm/m Bas. Nas.   (TABO 180°)

• Primer vertikalne prizme : 6 cm/m Bas. Sup. D.O. (skupno)

D.O.    3,0 cm/m Bas. Sup. (TABO 90°); 

L.O.     3,0 cm/m Bas. Inf.   (TABO 270°)



Porazdeljevanje prizem

• Kombinacija horiz. in vertik. prizme se podaja 
ločeno X / Y, pri izdelavi pa se ju vektorsko sešteje 
in zapiše v polarnih koordinatah

Npr.  P o.dex.:   7,2 cm/m  @ 342°

• Izjemoma se prizme porazdeli neenakomerno, oko 
s slabšim visusom dobi večjo vrednost. 



Posebna raba prizem – kot pomoč 
pri branju in delu

• Prizma + zrcalo



Posebna raba prizem – pri izpadih 
vidnega polja

• Prizma horizontalno z istostransko bazo (“joked prism”) 
prestavi vidno polje pri istostranski hemianopsiji pred osebo



Posebna raba prizem – pri izpadih 
vidnega polja

• Razsekna prizma za povečanje vidnega polja



Kontakt s škilečo osebo
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Hvala za pozornost!


