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Правила заповнення бланку замовлення

1. Для кожного ока заповнюються дві графи: біла та сіра. Біла – параметри ока пацієнта та його рецепт у пробній оправі.
Сіра графа заповнюється за бажанням (можна не заповнювати!! У цьому випадку перерахунок виконає консультант
компанії).

2. ЛІНЗА – вкажіть модель лінзи.
3. Показники рогівки: К1 – значення плоского меридіану у мм, К2 – значення крутого меридіану у мм. Ах – вісь плоского

меридіану.
4. УВАГА!!! Якщо рогівка дуже плоска (К1 більше 8,00 мм), прохання вказати причину (травми, перенесені операції, або

вказати – нормальна рогівка).
5. Циліндр завжди вказується зі знаком «мінус». Вісь і сила циліндра перевіряються ще раз крос-циліндрами
6. Перерахунок сили лінзи робиться з врахуванням вертексної поправки для кожного вертексу (якщо ви не здійснюєте

перерахунок – вкажіть вертексну відстань вашого рецепту).
7. Провідне око вказується для замовлення мультифокальних лінз. Визначається СЕНСОРНЕ провідне око для далечіні.
8. Якщо лінза замовляється для дитини – в примітці вказується вік дитини.
9. Якщо необхідна лінза з малюнком райдужки, в примітці зазначається – створити малюнок, близький до малюнку

здорового ока. Фото обох очей вислати на e-mail: order@kristall.world (з вказівкою ПІБ пацієнта).

За всіма додатковими питаннями прохання звертатися за телефоном +38067 507 21 41 або писати на e-mail:
order@kristall.world.
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